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ម កេរឿង 

 បុ៉នម នឆន កំន្លងមកេនះ គរួ ស់តំ ងរ ្ឋ ភិបល
កុមមុយនិស្តយនួ មនករខម ស់េអៀនចំេពះទេង្វីរបស់ខ្លួន ែដលបន
េពលពកយកុហក កនុងេវទិកអចិៃ្រន្តយអ៍ងគករសហ្របជជតសិ្តីពី
បញ្ហ ជនជតិេដមី ថរ ្ឋ ភិបលយនួបនពយយមយកចិត្តទុក 
ក់ែកទ្រមង់ឲយ្របេសីរេឡងី នូវជីវភពរបស់ជនជតិភគតិចទងំ 

៥៣ ែដលកពុំងរស់េនកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន ។ 
 កលពីៃថងទី ១៧ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ េនះ កនុងេវទិក 
អចិៃ្រន្តយអ៍ងគករសហ្របជជតសិ្តីបញ្ហ ពីជនជតិេដីម កញញ  
េកៀង សុទធ ី តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក បន
ចូលរមួែថ្លងសុនទរកថរមួគន មយួ ជមយួនឹងមូលនិធិមុ៉ង ញ៉ ។ 
កមមវតថុៃនសុនទរកថ គឺស្តីអំពីករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគម េហយី
មនេគលបំណងចង់បនករបក្រ យពីតំ ងយន េដីមបី
ឈនេទដល់េគលបំណងអភវិឌ ន៍សហស វត ថមី ។ បុ៉ែន្តផទុយ
មកវញិ េង្វ ង នថ់ន ់ (Nguyen Tan Thanh) តំ ងរ ្ឋ ភិ- 
បលកុមមុយនិស្តយនួ បនែថ្លងករណ៍េនៃថងទី ១៨ ែខឧសភ ឆន  ំ
២០០៧ បន្រចនចូលទងំ្រសុង ែថមទងំេចទ្របកន់ថ សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កំពុងេធ្វីសកមមភពបំែបកបបំក់្របឆងំនឹងរដ្ឋ
កុមមុយ-និស្តយនួ រមួមនករផ្តល ់និងផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ។ 
មិន្រតឹមែតប៉ុេ ្ណ ះ េង្វ ង ន់ថន់ បនែថ្លងយ៉ង្រកអឺត្រកទម
ថ គត់មនករេ ក ្ត យ និងបក់ទឹកចតិ្តយ៉ងខ្ល ងំ េ យ
េមីលេឃញីថ កនុងេវទិកេនះេជឿជក់េលីព័ត៌មនឥតមូល ្ឋ នពី

េ្រក្របេទស ជជងព័ត៌មនែដលផ្តល់េ យរ ្ឋ ភិបលកុមមុយ
និស្តយនួ ។ េលីសពីេនះ េង្វ ង ន់ថន់ មន ក់េនះ បនេសនីដល់
អងគ្របជុំកំុឲយតំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងមូលនិធិមុ៉ង
ញ៉ ចូលរមួកនុងកិចច្របជុំេវទិករអចិៃ្រន្តយអ៍ងគករសហ្របជជតិ
ែថមេទៀតផង ។ 
 តបនឹងេសចក្តីែថ្លងករណ៍ របស់តំ ងរ ្ឋ ភិបលយនួ 
តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម បនបេញចញ្របតិកមមភ្ល ម ៗ 
េ យបនបង្ហ ញឯក រភស្តុ ងនន បញជ ក់ថ ជញ ធរយនួ
្រកុង ណូយ បនេធ្វីករេចទ្របកន់េទេល្ីរពះសងឃែខមរេ្រកម 
្រគន់ែតជេលសមយួេដីមបីមនឱកសគបសងកត់ និងេធ្វីទុកខបុក
េមនញមកេលី្រពះសងឃែខមរប៉ុេ ្ណ ះ ។ កនុងអំឡុងេពលកិចច្របជុំេនះ 
េ ក្រសី វចិគី ្របធនេវទកិអចិៃ្រន្តយៃ៍ន (តេទទំព័រទ០ី៤)

សកមមជនសិទធិមនុស តំ ងគណៈ្របតភិូសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម កនុង UN  
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វិចរណកថ 

 កងច្រកជវីតិមនុស ជត ិ េនទូទងំពិភពេ កែតង
ែតវលិវល់កនុងវដ្តសង រ េធ្វើឲយសកមមមភព និងបណំង ្របថន
របស់មនុស ជតកិន់ែតមនមហិច  េ ភលន់ េពរេពញ
េទេ យត ្ហ  ឬេ កធម៌ទងំ្របបំយ៉ីងមក្រកបសងកត់េលើ
ចតិ្តមនុស េសទើ្រគប់ ៗ គន  ។ 
 ៃថងទី ៤ មថុិន ឆន  ំ១៩៤៩ គឺជទិ កន់ទុកខរបស់ជតិ
ែខមរ ែដលជៃថង្របវត្តិ ្រស្តឈឺចប់េខ្ល ចផ ជទីបផុំត េហើយក៏
ជៃថងបត់បង់សិទធិេសរភីពរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម េ យសម័យ

និគមនិយមប ងំបនកត់ទឹកដកីមពុជេ្រកម ែដលមន
ៃផទដទីហំំ ៦៨ ៦០០ គឡូីែម្៉រត្រក  ឲយេទយួនបវ យ ជ
អនក្រគប់្រគងេលើ្របជពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ជមច ស់្រសុកជន
ជតេិដើម ។ អេំពើដ៏អយុត្តធិម៌េនះ បនេធ្វើឲយបងប្អូនជនរួមឈម
ែខមរេ្រកម រងទុកខេវទនឥត្រ ក្រ ន្តេឡើយ េ យ រែតពួក
អេន្ត ្របេវសនយួ៍នមកឃុបឃិត ជះិជន់ និងគបសងកត់ រួចេ្របើ
នេយបយបបំត់ពូជ សន៍ែខមរេ្រកម ្រគប់យុគគសម័យៃន
របបកុមមុយនិស្តយួនេនះឯង ។ 
 ឆ្លងកត់ និគមប ងំ បនបន ល់ទុកនូវភព
កង្វល់ េ កេ  េ្រក ម្រក ំនិងក្ំរពដួងចតិ្ត ប់ទស វត រ ៍កនុង
ផនត់គនិំតកុលបុត្តែខមរេ្រកម បនេធ្វើឲយជវីតិជនជតេិដើម ែដល
ជជតិ សន៍មួយៃថ្លថនូ រ កនុងចេំ មជតិ សន៍នូវេលើពិភព
េ កេនះ ជួបនូវវបិត្តកិនុងសងគម្រគួ រ និងជត ិ ្រពមទងំ
ជេំនឿ្រពះពុទធ សន េសទើែតក ណិក យ័ ផុតរលត់នូវអត្ត-
សញញ ណរបស់ខ្លួនែតម្តង ។ សកលភវូបនីយកមមៃនវទិយ ្រស្ត 
បនកន្លងេទ ៥៨ ឆន  ំ អ្វីែដលបងប្អូនែខមរេន្រគប់ទិសទី ្រតូវែត
ចងចកំនុង្រកេ េបះដូងកូនែខមរ្រគប់រូបេនះគ ឺៃថងទី ៤ មថុិន ឆន  ំ
១៩៤៩ ្រទពយសមបត្តជិត ិ និងេករដែំណលទឹកដពីីជដូីនជី ៃន
បុព្វបុរសជតែិខមរេយើង ្រតូវបនពួក និគមប ងំ និង
យួនឃុបឃិត េ យអំ ច និងត ្ហ យ៉ងៃ្រពៃផ  េហើយ 
អនុស ធម៌ជទីបផុំត ។  បនទ ប់ពី និគមប ងំ បនេផទរ
ទឹកដកីមពុជេ្រកមឲយេទពួកអេន្ត ្របេវសនយួ៍នកល  ពួក
យួនបនេធ្វើទុកខបុកេមនញ រេំ ភសិទធិមនុស  និងេ្របើយុទធ ្រស្ត
រ ំ យវបបធម៌ ្រពមទងំេ្របើមេនគមន៍វជិជ ្រគប់រូបភព ឲយ្របជ

ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ប់ ននក់ ែដលកពុំងរស់េនេ្រកម
អំ ចផ្ត ច់កររបស់ពួកេគេនះ ជួបនូវម េ កនដកមម
កនុងសងគម្រគួ រ និងវបិត្តផិ្លូ វចតិ្តឥត្រ ក្រ ន្ត ។ 
 ្ល ក ន មដ៏េខ្ល ចផ ៃន្រសេមលអតតីកល រហូត
មកដល់បចចុបបននបនេធ្វើឲយ្រពះវរីៈសមណៈ និងវរីៈបុរស យុទធ-
ជន យុទធនរ ី ្រពមទងំអនកេសន ជតែិខមរេ្រកម ្រគប់ជនំន់ 
េ្រកកេឡើងតសូ៊ទមទរសិទធិេសរភីព និងករពរនូវទេំនៀម
ទម្ល ប់ វបបធម៌ អក រ ្រស្ត ភ  និងអន្តសញញ ណជតរិបស់
ខ្លួនជនិចច មនិែដលេបះបង់េចលមួយវនិទី េឡើយ ។ 
កតញញូ ទិគុណ ចេំពះបុព្វេហតុជតមិតុភូម ិ និងជេំនឿ្រពះ
ពុទធ សនែខមរេនកមពុជេ្រកមេនះ បនេធ្វើឲយពួក
និគមអេន្ត ្របេវសន៍យួន េ្របើអំ ចបពំនលកខន្តិកៈអងគករ
សហ្របជជត ិ ចប់អនកតសូ៊ែខមរេ្រកមទងំ្រពះសងឃ ទងំ
បណ្ឌិ ត និស តិ បញញវន័្ត និង្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតង់ េ្រកកេឡើង
ត  ៉ ទមទរសិទធិរបស់ខ្លួន និងករពរែថរក េបតកិភណ្ឌ ជតិ
េនះ ក់ពនធនគរ កប់សម្ល ប់ េធ្វើទរុណកមម គំ មកែំហង
្រគប់ែបបយ៉ង េដើមបបី្រងក បចលនតសូ៊េ យអហិង របស់
្របជពលរដ្ឋែខមរ េនេលើទឹកដកីមពុជេ្រកម ។ 
 ទនទឹមនឹងករ ែដលរដ្ឋអំ ចយួនបនេធ្វើសកមមភព 
កប់សម្ល ប់្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េ យផទ ល់ៃដេហើយ រដ្ឋ
អំ ចយួនបនេដើរបញជូ លមេនគមន៍វជិជ  បេ្រពះ បណ្តុ ះ

ម រត ី េ យទិញទឹកចតិ្តែខមរមួយចនួំន ែដលេ ម ភនឹងបុណយ
ស័ក្តិ នៈ និងវេង្វងជមួយកមកេិលសត ្ហ េនះ ឲយបេំរ ើ
នេយបយ ច់ៃថ្លរបស់ពួកេគ ។ មករសេងកតរបស់ខញុ ្ំរពះ
ករុ  ខញុបំទ េន្រគប់សម័យកល ែតងែតមនបុគគលែដល
លក់ឧត្តគតរិបស់ខ្លួនឲយយួនកុមមុយនិស្ត ទទួលយកែផនករ
របស់ស្រតូវយួន មក ភពណ៌េលើជតខិ្លួនឯង េដើរបែំបក
បបំក់សងគមែខមរ រួចេដៀលជតខិ្លួនឯងថ “ជតែិខមរេថកទប
ជងជតយួិន”  េហើយេធ្វើឫកេក្អងក្អ ង ក់ែខមរគន ឯង ប៉ុែន្ត
ស្រមប់ជតិ សន៍យួន ែបរជឱនលេំទន និងេគរពយួន 
ជងឪពុកម្ត យរបស់ខ្លួនេទៀត ។ ក ្ត ទងំេនះេហើយ បនេធ្វើឲយ
ជតែិខមរេយើងលិចលង់ និងវបិត្តយ៉ិងធងន់ធងរ (តេទទពំ័រទី ១៥)
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 អងគករេលីកែលងេទសអន្តរជតិ ែដលមនទី ងំេន
្រកុងឡុង ្របេទសអង់េគ្លស បនេចញេសចក្តី្របកសជសកល
មយួស្តីអំពីបញ្ហ លទធិ្របជធិបេតយយ និងសិទធិមនុស ចំេពះប ្ត
្របេទសមយួចំននួេលីសកលេ ក។ េ យែឡក ្របេទសកុមមុយ-
និស្តយនួ ្រតូវបនអងគករេលកីែលងេទសអន្តរជតិសងកត់ធងន់ថ 
របបកន់អំ ចរបស់្របេទសកុមមុយនិស្តយនួ េនែតរេំ ភទងំ
គេឃ្លនីេទេលសីិទធិេសរភីពបេញចញមតិ, ក់កំហតិេសរភីព
ទទលួព័ត៌មន េហយីែថមទងំ ក់បំ មយ៉ង ច់ខតចំេពះករ
ជបួជុំ្របមូលផ្តុគំន របស់្របជពលរដ្ឋ ។ កនុងេនះមនដូចជ ករ
រេំ ភេសរភីពជំេនឿ សន និងករេ្របី្របស់្របព័នធអី៊នធឺែណ
តរបស់និស ិត ែដល្រតូវបនរបបកុមមុយនិស្តេវៀត មេធ្វីករ្រតួត
ពិនិតយ និង ម នយ៉ងតឹងែតងជទីបំផុត ។ េនះេបីេយង ម
េសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់អងគករេលីកែលងេទសអន្តរជតិ កលពី
ៃថងទី ២៣ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ កន្លងេទេនះ ។ 
 អងគករេលីកែលងេទសអន្តរជតិ បនែថ្លងឲយដឹងថ 
សព្វៃថងេនះ ្របេទសេវៀត មបនឃុខំ្លួនអនក្រស ញ់េសរភីព, 
យុត្តិធម៌, េរបំីរះេ យ រមនករគបសងកត់េសរជំីេនឿ សន, 
អនក រព័ត៌មនជង ២៥០ នក់ ែដល្រតូវបនរដ្ឋអំ ច្រកុង 
ណូយកត់េទសយ៉ងអយុត្តិធម៌ជទីបំផុត ។ អនកនពំកយ 

អងគករេលីកែលងេទសអន្តរជតិ ធ្ល ប់បនផ្តល់បទសមភ សនដ៍ល់
វទិយុ សុីយនួថ “េនកនុង្របេទសេវៀត ម មនអនក្រស ញ់
េសរភីព, អនកេទសនេយបយ, ្រពះសងឃ្រទ្រទង់្រពះពុទធ សន 
និងអនកេ្របី្របស់្របព័នធអី៊នធឺែណត ្រតូវបនរដ្ឋអំ ចេវៀត ម
គំ មកំែហង, ចប់ ក់ពនធនគរ េហយីឈនេទដល់ករេចទ
្របកន់យ៉ងអយុត្តិធម៌ ថបងកអសន្តិសុខ និង្របឆងំដលប់ក
កុមមុយនិស្តេវៀត ម” ។ 
 អងគករេលីកែលងេទសអន្តរជតិបនបញជ ក់ថ មនុស
្រគប់រូបមនសិទធែិស្វងរក និងទទលួព័ត៌មន ក៏ដូចជេសរភីព
បេញចញមតិ េ យពុំមនករភ័យខ្ល ចមនករចប់ចង, ផក
ពិន័យេនះេឡយី ។ អី៊នធឺែណត គឺជ្របពន័ធទក់ទងមយួែដល
មនុស ្រគប់រូបមនសិទធិេ្របី្របស់ ជពិេសសេនេលីសមរភូមិទម 
ទរេសរភីព និងសិទធិមនុស  ្របឆងំនឹងទេង្វីផ្ត ច់កររបសអ់នក
្រគប់្រគងអំ ច ។ អងគករេលកីែលងេទសអន្តរជតិ បនសងកត់
ធងន់ថ បចចុបបនន រ ្ឋ ភិបលេវៀត ម បនេចញេសចក្តីសេ្រមច
ជេ្រចីនកនុងកររតឹបន្តឹងេលីករ្រតួតពិនិតយ ចំេពះអនកេ្របី្របស់
្របព័នធអី៊នធឺែណត ។ េ្រកពេីនះ ជញ ធរេវៀត ម បន ម
ន និងដកហូតអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ឬ្របវត្តិរបូសេងខបចំេពះអនក
ចូលេ្របី្របស់អី៊នធឺែណត ែថមទងំ ម ន្រតួតពនិិតយ

ចំេពះអនកេ្របី្របស់ទូរស័ពទយ៉ងតឹងរងឹេទៀតផង ។ 
 ទក់ទិននឹងបញ្ហ រតឹបន្តឹងករេ្របី្របស់្របព័នធអី៊ធឺែណត
ែបបេនះ េ ក Julien Pain ្របធនអងគករ រព័ត៌មនឥត្រពំ
ែដន ពីប៉រសី ្របេទសប ងំ ក៏បននិយយថ េវៀត ម គឺជ
្របេទសមយួកនុងចំេ ម្របេទសផ្ត ច់ករ តឹងែតងជទីបំផុត
ចំេពះអនក្រស ញ់េសរភីព យុត្តិធម៌ និងលទធិ្របជធិបេតយយ ។ 
េ ក Julien Pain បនបន្តថ េ្រពះែតកររតឹបន្តងឹ និងបបិំទសទិធិ
េសរភីពេញចញមតិ ចត់ទុក្របព័នធអី៊ធឺែណតជស្រតូវរបសខ់្លួន
ែបបេនះេហយី េទីប្របេទសេវៀត ម្រតូវបនអងគករ រព័ត៌-
មនឥត្រពំែដនទម្ល ក់េទបត ងជេរៀង ល់ឆន  ំ។ ទងំេនះ ក៏
េ្រពះែត្របេទសេវៀត ម បន ក់គំនបមកេលីករសែម្តងមតិ
របស់្របជពលរដ្ឋ ែដលមិនេពញចិត្តនឹងទេង្វីរបស់បក កមមុយនិស្ត 
រមួមនករចបខ់្លួនយកេទ កព់នធនគរ ចំេពះអនក្រស ញ់ 
េសរភីព, យុត្តធិម៌ និងេគរព សន ។ 
 គរួរលំឹកថ េ យទេង្វីរេំ ភបពំនសិទធិមនុស  និងេសរ ី
ជំេនឿ សន ទងំកំេ លរបស់បក កុមមុយនសិ្តយនួែបបេនះ បន
េធ្វីឲយេ ក Horst Koehler ្របធនធិបតី្របេទស ល្លឺមង់ មន
ករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះសិទធិមនុស េន្របេទសផ្ត ច់ករ
កុមមុយនិស្តមយួេនះ ។ ជក់ែស្តងកលពីៃថងទី ២១ ែខឧសភ 
កន្លងមក េ ក្របធនធិបតី ល្លឺម៉ង់ បនចុះមកេធ្វីទស នកិចច
ផ្លូវករមយួកនុង្របេទសេវៀត ម េដីមបីពិភក គេ្រមង ងសង់

ម វទិយល័យ ល្លឺម៉ង់-េវៀត ម ។ បុ៉ែន្តេ ក្របធនធិបតី 
ល្លឺម៉ង់ ពំុទន់បង្ហ ញសញញ មយួថ នឹងសហករជមយួ 

េវៀត មេនះេទ េ្រកយេពលែដលេ កទទលួបននូវរបយ-
ករណ៍ស្តីអំពី ថ នភពរេំ ភសិទធិមនុស កនុង្របេទសកុមមុយនិស្ត 
េវៀត ម ៕                                                 

េ  ភ័ណ 
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(តមកពីទំព័រទី០១) អងគករសហ្របជជត ិ ស្តីពីជនជតិេដីម
បនែថ្លងឲយដឹងែដរថ “ជនជតិេដីមទងំអស់្រតូវែតមនសេម្លង
របស់ខ្លួនេនចំេពះមុខចបប់ េហយីេបី មី្របេទសមនបញ្ហ
ជមយួជនជតិេដីម េគ្រតូវែតនយិយចំេពះមុខចបប់ មិន្រតូវេ្របី
សកមមភពរេំ ភបំពន និងអំេពីហងិ េនះេទ” ។ 
 េគលបំណងសខំន់របស់េវទិកអចិៃ្រន្តយអ៍ងគករសហ-
្របជជតិ គឺជ្រមុញឲយប ្ត ជនជតិេដីម និងរ ្ឋ ភិបលននជុំ

វញិពិភពេ កមកចូលរមួ េដីមបីេ ះ្រ យ ល់បញ្ហ ែដលបន
េកីតេឡងី ។ ជនជតិេដីម ច ត្រត ងពីទុកខលំបករបស់ខ្លួន
្រពមជមយួនឹងភស្តុ ងដល់អងគ្របជុំ េហយីតំ ងរ ្ឋ ភិបល
្រតូវបក្រ យឲយបនចបស់ ស់ពីទេង្វីរបស់ខ្លួន មិន្រតូវេគចេវះ
េឡយី ។ រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួក៏បនបញជូ នតំ ងរបសខ់្លួន
ចូលរមួកនុងកិចច្របជុំេនះែដរ បុ៉ែន្តបនបដិេសធមិន្រពមទទលួ
គ ល់ នៈជនជតិេដីមែខមរកមពុជេ្រកមេឡយី េហយីែថមទងំ

អះ ងថ គម នជនជតិេដីមកនុង្របេទសរបស់ខ្លួនេទៀតផង ។  
 េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកមពិភពេ ក បនមន្រប សន៍ថ “្របសិនេបីរ ្ឋ ភិបល
កុមមុយនិស្តេវៀត ម បនេធ្វីដូចេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់ខ្លួន
េនះ េហតុអ្វីរ ្ឋ ភិបលេវៀត មមនករភយ័ខ្ល ច និងពយយម
ងំជនជតិេដមីែខមរេ្រកម កនុងករបង្ហ ញនូវអនុ សន៍ និងទុកខ

កង្វល់ខ្លួនកនុងេវទិកេនះ ? កបបកិរយិរបសរ់ ្ឋ ភិបលកុមមុយ-
និស្តេវៀត មែបបេនះ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ េសរភីព
បេញចញមតិ ដូចែដលបនែចងកនុងម្រ  ១៩ ៃនេសចក្តី្របកស
ជសកលអំពីសទិធិមនុស  េនកនុង្របេទសេវៀត មពុំមនបន្តចិ

េឡយី ។ េលីសពីេនះ សកមមភពែដលតំ ងរ ្ឋ ភិបល 
េវៀត មបនេធ្វីកនុងកិចច្របជុំេនះ មិន្រតឹមែត យ្រប រដល់
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងមូលនិធិមុ៉ង ញ៉េនះេទ ែថមទងំ
ប៉ះពល់ដល់ប ្ត អងគករជនជតិេដីមេផ ង ៗ េទៀត េនជុវំញិ
ពិភពេ ក កនុងករនយំកនូវេរឿង ៉វេផ ង ៗ ទក់ទងេទនឹងករ
រេំ ភសិទធិមនុស ជូនេទអងគករសហ្របជជតិផងែដរ”។ េ ក 
ថច់ ងុ៉កថច់ បនបន្តេទៀតថ “សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និង
មូលនិធិមុ៉ង ញ៉ គម នេគលបំណង មយួទក់ទិននឹងសកមម-
ភពបំែបកបំបក់ ដូចែដលរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តេវៀត មបន
េចទ្របកន់េនះេទ ។ អងគករទងំពីរេនះ ្រគន់ែតេសនីឲយរ ្ឋ ភិ-
បលកុមមុយនិស្តេវៀត ម េបីកចំហកិចចសនទនរ ងេវៀត ម 
និងជនជតិេដីមកនុង្របេទសរបស់ខ្លួន េហយីនិងសហគមន៍អន្តរ
ជតិ េដីមបីេ ះ្រ យ ល់ជំេ ះរ ងជនជតិេដីម កនុង្របេទស
េវៀត ម និងរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តេវៀត ម ។ បុ៉ែន្តរ ្ឋ ភិ- 
បលកុមមុយនិស្តេវៀត មមិនបនបង្ហ ញនូវសញញ មយួ ថ

យល់្រពមសហ្របតិបត្តិករេឡយី” ។ 
 កបបកិរយិដគ៏រួឲយខម សេអៀនេនះ បនឆ្លុះបញច ងំឲយ
េឃញីថ រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនសិ្តយនួ េនែតបន្តអនុវត្តអំេពីដ៏ៃ្រព
ៃផ របស់ខ្លួនដែដលជដែដល ។ ករឃត់ឃងំជនជតិេដីមែខមរ
កមពុជេ្រកម សែម្តងនូវទុកខលំបករបស់ខ្លួនកនុងកចិច្របជុំ បនេធ្វីឲយ
ប ្ត សមជិកកនុងអងគ្របជុំកតស់ំគល់េឃញីថ អំេពីរបសរ់ ្ឋ - 
ភិបលកុមមុយនសិ្តយនួ មិនេគរព មពកយសំដីែដលខ្លួនបន
និយយេនះេឡយី ។ អំេពីរងឹរូសរបស់រ ្ឋ ភិបលយនួបនបង្ហ ញ
ឲយេឃញីថ ្របេទសកុមមុយនសិ្តមយួេនះ កំពុងេបះជំ នថយ
េ្រកយ កនុងដំេណីរេឆព ះេទរកករអភិវឌ សហស វត ថម ី។ 
 ចប់ ងំពីឆន  ំ ២០០៥ មក េពល្របជុំកនុងអងគករសហ
្របជជតិម្តង ៗ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមែតងែតទទលួរងនូវករ
្របមថេមីលងយពីរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួជនិចច ។ េនកនុង 
ឆន  ំ២០០៦ មនសមជិកខ្លះៃនេវទិកអចិៃ្រន្តយស៍្តីពីបញ្ហ ជនជតិ
េដីម ដូចជេ ក Pasharam និងេ ក Littlechid មិន ចេធ្វី
អន្ត គមន៍េលសុីនទរកថ របស់រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួបន
េឡយី ។ ដូេចនះ គរួឲយខម ស់េអៀន ស់ែដលថ រ ្ឋ ភិបល
កុមមុយនិស្តយនួ ចូលរមួ្របជុំកនុងេវទិកស្តីពីបញ្ហ ជនជតិេដមី 
េដីមបីពិភក អពីំទុកខកង្វល់របស់ជនជតិេដីម េនកនុង្របេទសយនួ
េនះ ។ ជងេនះេទេទៀត េនេពលែដលសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម និងមូលនិធិមុ៉ង ញ៉នយំកនូវេរឿង ៉វពតិថ ជនជតិេដមី
ែខមរកមពុជេ្រកម េនកនុង្រសុក គម នសិទធិបេញចញេយបល់េនះ រ ្ឋ
ភិបលកុមមុយនសិ្តយនួែបរជេចទ្របកន់ថ ជប់ទក់ទងេទនឹង
សកមមភពបំែបកបំបក់ ្របឆងំនឹងរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួេទ
វញិ ។ ក ្ត េនះបង្ហ ញឲយេឃញីថ រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួេន
ែតបន្តគេ្រមង “យនួឧបនីយកមម” េទេលី្របជជនជនជតេិដីម
កនុង្របេទសយនួជដែដល ។ 
 េ្រកយពី្របេទសយនួ បនរចួផុតពីេឈម ះកនុងបញជ ី  

ទិដ្ឋភពសកមមជនសទិធិមនុស ជនជតិេដើមេលើពិភពេ ក ចលូរួមអងគ្របជុំ  

 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 5 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ប ្ត ្របេទស ែដលគរួឲយ្រពួយបរមភបំផុតកនុងកររេំ ភបពំន
េសរភីពជំេនឿ សន យនួក៏បនចូលជសមជិកៃនអងគករ
ពណិជជកមមពិភពេ ក (WTO) េ យមនករយល់្រពមពសីហ
រដ្ឋ េមរកិ េហយីខណៈេនះែដរ មន្របជជន និង្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមជេ្រចីនរបូ ្រតូវបនរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួចបខ់្លួន 
េ យ រែតករេ្រកកេឡងី ទមទរសិទធិេសរភីពជំេនឿ សន 
និងសិទធិកន់កប់ដីធ្លីជេដីម ។ ជនរងេ្រគះទងំេនះ សុទធសឹងជ
្រពះសងឃ និងកសិករែខមរេ្រកម ។ ដូេចនះ រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនសិ្ត 
យនួ មិនបនផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកមបន្តិច
េ ះេឡយី ។ 
 គរួបញជ ក់ថ កិចច្របជុំអចៃិ្រន្តយៃ៍នអងគករសហ្របជ-
ជតិេលីកទី ៦ ស្តីពីបញ្ហ ជនជតិេដីម ែដលបនចប់េផ្តីមកលពី
ៃថងទី ១៣ ដល់ៃថងទី ២៥ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ កន្លងេទេនះ បន
េធ្វីឲយតំ ងរ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ មនករខម ស់េអៀនយ៉ង
ខ្ល ងំ េបីេទះប ី េង្វ ង ន់ថន់ ខ្ំរបឹងករពររបបផ្ត ច់ករ្រកងុ
ណូយយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនកនុងេវទិកេនះ គម នជនជតិ
មយួេជឿសដីំគត់េឡយី េ្រពះអ្វីែដលជភស្តុ ងជក់ែស្តង គឺ

អំេពីដ៏កំេ លរបស់រដ្ឋអំ ចយនួ កនុងករចបផ់ ឹក្រពះសងឃែខមរ
េ្រកម រចួឃុឃំងំយ៉ងអយុត្តិធម៌ េហយីេទីបបញជូ នេទកត់េទស
េ យតុ ករយនួេនេខត្តឃ្ល ងំ ។ 
 កនុងឱកសេនះែដរ តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម 

បនេលីកេឡងីនូវសំណូមពរមយួចំននួ ដូចជេសនីេទភគយីនួឲយ
ក់ែផនក្រពះពុទធ សនែខមរ ច់េ យែឡក មិនែមនែតង ងំ

និង្រគប់្រគងេ យរ ្ឋ ភិបលយនួេទៀតេឡយី ។ េ្រកពីេនះ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម បនអំពវនវដល់ជនរមួជតិែខមរេ្រកម
ទងំអស់ ទងំេនកនុង និងេ្រក្រសុក េម ្ត េ្រកកេឡងីទងំអសគ់ន
េដីមបីបង្ហ ញនូវសមព័នធភព និងកំ ងំរបួរមួគន  ។ សហព័នធែខមរកមពុ
ជេ្រកម ែតងពនំនូំវពកយសដីំរបស់បងប្អូនេទជូនអងគករសហ
្របជជតិ េហយីេនែតបន្តេធ្វីករតស៊ូទមទរជនិចចនូវសទិធិេសរ ី
ភពជូនបងប្អូនែខមរេ្រកម ។ យនួគ្រមមកំែហង យុជីវតិែខមរ ែខមរ
្រតូវែតបង្ហ ញនូវកម្ល ងំ មគគី និងករតស៊ូ ។ 
 គរួរលំឹកផងែដរថ ឆ្លងកត់េវទិកអចិៃ្រន្តយស៍្តីពីបញ្ហ
ជនជតិេដីមឆន េំនះ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ទទលួបនេជគ 
ជ័យជេ្រចីន ជពិេសស លប់ ្ត ្របេទសម អំ ច និង
សហគមន៍អឺរ ៉ុប បនសែម្តងករយកចិត្តទុក ក់ និងខ្វ យខ្វល់
ចំេពះបញ្ហ សិទធមិនុស របស់ែខមរកមពុជេ្រកមយ៉ងខ្ល ងំ ។ ្រកមុ
អនកសេងកតករណ៍អន្តរជតិបន យតំៃលថ ្រគន់ែតតំ ង 
រ ្ឋ ភិបលកុមមុយនិស្តយនួ ងំសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម និងមូល
និធិមុ៉ង ញ៉ មិនឲយចូលរមួ្របជុំ មិនបនសេ្រមចេនះ គឺមន
ន័យថ រ ្ឋ ភិបល្រកុង ណូយ ប ជ័យយ៉ង ម៉ស់េលីឆក
អន្តរជតិរចួេទេហយី ៕                                    

  េច មុនីេខម  

 បនទ ប់ពីមនករប្រងក បពីសំ ក់ ជញ ធរយនួ េទេលី
បតុកមម ែដលបនេកីតេឡងីកលពីេដីមឆន  ំ២០០៧ កន្លងមកេនះ  
្របជជនែខមរេនអូ្រ ្ត លី ក៏ដូចជេនពសេពញពិភពេ ក បន
េ្រកកេឡងីេធ្វបីតុកមមអហងិ ទមទរឲយយនួកុមមុយនិស្ត បញឈប់
ជបនទ ន់នូវទេង្វរីេំ ភសិទធិមនុស របស់ខ្លួន ។ 
 េ យែឡកកលពីៃថងទី ១៥ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ េនះ 
្រពះម េថរ ជ័យ សំ ង កនុងនមជ្របជជតិែខមរេ្រកមេន
អូ្រ ្ត លីបនដកឹនសំហករ ី នយំកញត្តិមយួចបប់ជូនេ ក  
្រគីស បូវនិ តំ ង ្រស្ត្របចទីំ្រកុងកង់េប ៉ េគលបំណង គឺ
សូមឲយរ ្ឋ ភិបលអូ្រ ្ត ល ី ជយួ ក់គំនបេទេលីរ ្ឋ ភិបលយនួ
ឲយបញឈប់ជបនទ ន់ នូវកររេំ ភសិទធិមកេលី្របជជតិែខមរមច ស់
្រសុកេនែដនដកីមពុជេ្រកម ។ ជលទធផល គឺេ ក ្រគីស បូវនិ 
បនសនយថ នឹងបញជូ នសំណូមពរេនះដល់រដ្ឋសភអូ្រ ្ត លី 
េដីមបីជយួរកដំេ ះ្រ យ មលទធភព ។  
 េយង ម្របភពព័ត៌មន ពី្របេទសអូ្រ ្ត លបីនឲយដឹង
ថ កលពីៃថងទី ១៥ ែខឧសភ កន្លងមកេនះែដរ ្រពះម េថរ 

ជ័យ សំ ង អនុ្របធនសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម
ពិភពេ ក និងជ្របធនសមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម្របច ំ
ទ្វីបអូេស នី បនដឹកនគំណៈ្របតិភូរបស់ខ្លួនមយួ្រកុម រមួមន
្រពះភិកខុ យ ្របជញ គង់េន្របេទសអូ្រ ្ត ល ី្រពះអងគជសមជិក
សមគម្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមពិភពេ ក និងេ ក សឺន  

តំ ង ្រស្តអូ្រ ្ត លី និងតំ ង្រពះសងឃែខមេ្រកម េន្របេទសអូ្រ ្ត ល ី

 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 6 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

ធនរនិទ សមជិកសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ។ ្រពះម េថរ 
ជ័យ សំ ង បនមន្រពះេថរដីកថ គណៈ្របតិភូរបស់្រពះអងគ
េពលេនះ គឺកនុងនម្របជជតិែខមរេនអូ្រ ្ត លី េហយីគណៈ្របតិភូ
របស់្រពះអងគ បនពនំយំកញត្តិអំពវនវមយួចបប់ ឯក រពក់
ព័នធេ កនដកមម្របវត្តិ ្រស្តទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកម និងសកមម-
ភពថមី ៗ របសែ់ខមរេ្រកមមយួចនំនួេទៀតសរុបជង ៣០ ទំព័រ ។ 
ឯក រសកមមភពទងំេនះ មនទងំទស នយីភពជឌីវឌីីេទៀត
ផង ជូនេទេ កតំ ង ្រស្តអូ្រ ្ត លី ។  
 េគលបំណងៃនញត្តិេនះ គឺអំពវនវឲយរ ្ឋ ភិបល 
អូ្រ ្ត លី ជយួស្រមុះស្រមួលដល់រ ្ឋ ភិបលយនួ បញឈប់នូវអំេពី

រេំ ភសិទធិមនុស  មនករចប់ចង, ចប់ផ ឹក្រពះសងឃ និងចប់
្រពះសងឃ ក់គុក ែដលគម នេទសៃពរ ៍ ដូចជករណីេនេខត្តឃ្ល ងំ 
និងេខត្ត្រពះ្រតពងំជេដីម ។ 
 ្រពះម េថរ ជ័យ សំ ង បនមនសងឃដកីឲយដឹង
បែនថមថ េ ក ្រគីស បូវនិ បនសំែដងករយកចិត្តទុក កយ៉់ង
ខ្ល ងំ ចំេពះករណីរេំ ភសទិធិមនុស  និងេសរជំីេនឿ សន
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមេនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ។ េ កបនសនយថ 
េ កនឹងពនំញំត្តិេនះ ជូនដល់រដ្ឋសភអូ្រ ្ត លី េដីមបីពិភក
ឲយមនករអន្ត គមន៍កនុងករណីេនះ ៕ 

   លី  

 េនវត្តេខមររង ី ទី្រកុង ន់ហូេស កលពីៃថងទី ៥ និង ៦ 
ែខឧសភ ឆន  ំ ២០០៧ កន្លងេទេនះ សហគមន៍្រពះសងឃែខមរ 
កមពុជេ្រកម បនេរៀបចំេបីកអងគម សននិបតេលីកទី ៧ េ្រកម
អធិបតីភព្រពះេតជគុណ លីវ េព សងឃនយកសហគមន៍្រពះ
សងឃែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 អងគម សននិបត បន្រប្រពឹត្តេទ មកមមវធីិជហូរែហរ
្របកបេ យបរយិកសសបបយរកី យ ។ កនុងឱកសេនះ េគ
សេងកតេឃញីមនករចូលរមួពថីន ក់ដឹកនសំហគមន៍្រពះសងឃែខមរ 
កមពុជេ្រកម និងថន ក់ដឹកនសំហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម សមជកិ-
សមជិក និមន្ត និងអេញជ ីញេទពី្របេទសនន និងរដ្ឋមយួចំននួ
ជំុវញិសហរដ្ឋ េមរកិ ្របមណជង ១៥០ រូប ។ កនុងេនះមន
្រពះវត្តមន្រពះេតជគុណ លីវ េព សងឃនយកសហគមន៍្រពះ
សងឃែខមរកមពុជេ្រកម និមន្តេទពី្របេទសអូ្រ ្ត លី, ្រពះេតជគុណ 
្រតឹង គីចនថ  សងឃនយករងសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម 
្របចទំ្វីប េមរកិ និមន្តេទពីរដ្ឋម៉ ឈូេសត សហរដ្ឋ េមរកិ, 
្រពះេតជគុណ ថច់ បី៊រងគ សងឃនយករងសហគមន៍្រពះសងឃែខមរ
កមពុជេ្រកម ទទលួបនទុកែផនកអន្តរ សន និមន្តពីរដ្ឋកលហី្វ័- 
នីញ៉ សហរដ្ឋ េមរកិ, ្រពះេតជគុណ កន សុផន់ រទិធិ សងឃ
នយករងសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ្របចទំ្វីប សុី 
និមន្តពី្របេទសកមពុជ, េ ក ថច់ ងុ៉កថច់ ្របធន្របតបិត្តិ 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េទព្ីរបេទសក , េ ក ្រតងឹ  
ម៉ន់រនិទ នយកែផនករ, េ ក ្របក ់ េសរវីុឌ  អនុ្របធន 
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ទទលួបនទុកទំនក់ទំនងអន្តរជតិ, េ ក 
ថច់ តង ្របធនតំបន់ទ្វីប េមរកិខងលិច, េ ក េច គុណ 
្របធន ខ្របចរំដ្ឋ រសូី , អនក្រសី សឺង ធីនិត ្របធន្រស្តី
ែខមរេ្រកម និងសមជិក-សមជិកសកមមៃនសហគមន៍្រពះសងឃ
ែខមរកមពុជេ្រកម និងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រពមទងំ្របជ-

ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េទពីទី្រកុងមយួចំននួដូចជ រដ្ឋកលីហ្វ័នីញ៉, 
្រកុង ន់ហូេស, ស្តុកតុន, ក់្រកែមនតូ, ន់ប ឌីណូ និង
្រកុងឡុងប៊ិចជេដីម ។ 
 ជេរៀង ល់ឆន  ំសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ែតង 
ែត្របរពធអងគម សននិបតរបស់ខ្លួនេដីមបីបូកសរុបករងរ និង
ក់ទិសេ អនុវត្តស្រមប់ឆន ជំបន្តបនទ ប់ ។ េ យែឡក អងគ

ម សននិបតេលីកទី ៧ េនះ គណៈកមមករសហគមន៍្រពះសងឃ
ែខមរកមពុជេ្រកម បនេលីកយកចំណុចសំខន់ ៗ មកពិភក មន
ដូចជ ទី១-សរុបរបយករណ៍មយួឆន ៃំនសកមមភព និង ក់
ែផនករអនុវត្តស្រមប់ឆន  ំ ២០០៧ ។ ទី២-ពិភក េទេលី ថ ន
ភព្រពះពុទធ សនែខមរេនកមពុជេ្រកម និងជុវំញិពិភពេ ក ។ 
ទី៣-ពិភក អពីំសិទធិេសរភីពជំេនឿ្រពះពុទធ សន និងករពរ
ទំេនៀមទំ ប់ែខមរេនកមពុជេ្រកម ។ ទី៤-ែស្វងយល់ពុទធសិងគម
ែខមរេ្រកម និងគ្ំរទពុទធិកសិក របស់សមណៈនិស ិតទូទងំពភិព
េ ក ។ ទី៥-ផ ព្វផ យនូវឱ ទ្រពះសមម សមពុទធ និងចង្រកងអនក 
ទស នៈបណ្ឌិ តកនុងទិសេ រក ករពរមរតកជតិ ។ និងទី៦-ចូល 
រមួបុណយគំរប់ ១០០ ៃថង របស់េ កវរីបុរស សឺន ទនួ អតីត
្របធន្របតិបត្តិ និងជទី្របឹក សហព័នធ ។                      

រូបថតអនុស វរយី៍្រពះសងឃ និងបងប្អនូែខមរេ្រកម ែដលបនចូលរួមសននិបត 

 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 7 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 ្រពះេតជគុណ លីវ េព សងឃនយកសហគមន៍្រពះសងឃ
ែខមរកមពុជេ្រកម អធិបតីអងគម សននិបត បនមនសងឃដកី 
េបីកកមមវធីិ និងេរៀប ប់អំពី ថ នភព្រពះពុទធ សនែខមរ េន 
កមពុជេ្រកម ្រពមទងំេថក លេទសចំេពះរដ្ឋអំ ចយនួ ែដល
កំពុងែតរេំ ភសិទធិេសរភីពជំេនឿ្រពះពុទធ សនែខមរ េនកមពុជ
េ្រកម កនុងករចប់្រពះសងឃផ កឹយកេទ ក់ពនធនគរ ។ បនទ ប់
ពីេនះ ្រពះេតជគុណ ថច ់ បី៊រងគ សងឃនយករងសហគមន៍្រពះ
សងឃែខមរកមពុជេ្រកម ទទលួបនទុកអន្តរ សនក៏មនេថរដកីអំពី
សកមមភពែដលសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកមបនេធ្វីកន្លង 
េហយី និងកពុំងែតេធ្វីជបន្តេទៀតេលីឆកជតិ និងអន្តរជតិ 
ទទលួបនលទធផលជេ្រចីន ស្រមប់ផល្របេយជន៍ពុទធ សន
ែខមរេនកមពុជេ្រកម ដូចជសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម 
បនេទចូលរមួម សននិបតសងឃេន្របេទសភូម ចូលរមួេធ្វី
សននិសីទអន្តរជតិ ស្តីអំពីែខមរេ្រកមេនទី្រកុង េអ ្របេទស 
ហូឡង់ និងចូលជបួម្រន្តីអងគករសហ្របជជត ិែផនកអន្តរ សន 
េនទី្រកុងសឺែណវ ្របេទសស្វសីជេដីម ។ 
 េ ក ថច ់ ងុ៉កថច់ ្របធន្របតិបត្តិសហព័នធែខមរកមពុជ
េ្រកម ក៏បនែថ្លងចំ ប់ រមមណ៍ចំេពះ ថ នភព្រពះពុទធ-
សនែខមរេនកមពុជេ្រកម និងបនេលីកយកចំណុចបីសំខន់ 

ែដលសហព័នធកំពុងេធ្វីសព្វៃថង គឺ ៖ ទី១-េធ្វីទំនក់ទំនងែផនកអន្តរ-
ជតិ ។ ទី២-េធ្វីទំនក់ទំនងជមយួ្របេទសកមពុជ ។ ទី៣-េធ្វី
ទំនក់ទំនងជមយួ្រពះសងឃ និងបងប្អូនរមួជតិែខមរេ្រកម េន
្រគប់តំបន់ កនុង ម រតីេសន ជតិខពស់ ។ 
 េ ក ថច ់ងុ៉កថច់ បនបែនថមេទៀតថ កររបួរមួ គឺជ
កម្ល ងំមយួដ៏សខំន់ មិនថបងប្អូនែខមរេ្រកម ឬែខមរក ្ត លេនះ
េទ េយងីទងំអស់គន មនភរកិចចទទលួខសុ្រតូវេនេលីទឹកដមីតុ-
ភូមិរបស់េយងី្រគប់ ៗ គន  ។ 
  អងគម សននិបតបន្រប្រពឹត្តេទអស់រយៈេពល ២ ៃថង  
េគសេងកតេឃញីម្រន្តីសហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម និង

សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ្រពមទងំេភញ វជតិ និងអន្តរជតិែដល
បនចូលរមួេនះ ក៏មនចំ ប់ រមមណ៍ចំេពះអងគម សននិ-
បតយ៉ងខ្ល ងំ េហយីក៏មនសំណួរ និងចំេលីយយ៉ងេ្រចីនទក់ 
ទិននឹង ថ នភពជំេនឿ្រពះពុទធ សនែខមរេនកមពុជេ្រកម កនុង
េនះមនេ កបណ្ឌិ តជនជតិ េមរកិ Reicheter មកពី កល
វទិយល័យ Stanford ផងែដរ ។ 
 អងគសននិបត បនេចញេសចក្តីសេ្រមច ៥ ចំណុច 
ស្រមប់ទិសេ អនុវត្តនឆន  ំ ២០០៧ និង ២០០៨ កនុងេនះរមួ
មន ៖ ទី១-បន្តសហ្របតិបត្តកិរជមយួអងគករអន្តរ សនេន
ជំុវញិពិភពេ ក ។ ទី២-ព្រងឹងព្រងីកវសិ័យអប់រ ំ សិទធិេសរភីព 
ជំេនឿ្រពះពុទធ សនែខមរេនកមពុជេ្រកម ។ ទី៣-បន្តករទកទ់ង
និងគ្ំរទសមណនិស ិតែខមរេ្រកម ែដលកពុំងសិក ជុំវញិពិភព
េ ក ។ ទី៤-ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងចលនតស៊ូេ យអហងិ  
ជមយួសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េនេលីឆកអន្តរជតិេដីមបីទម 
ទរសិទធិសេ្រមច សនខ្លួនេ យខ្លួនឯង និងទី៥-បន្តករគ្ំរទករ
ក ង ពុទធិកវទិយល័យេនវត្ត មគគីរង  ី នទី្រកុងភនំេពញ 
្របេទសកមពុជ ។ 
 សូមជំ បជូនថ សហគមន៍្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម 
បនេរៀបចំេបីកអងគម សននិបតចំននួ ៧ េលីករចួមកេហយី 
កលពីឆន  ំ ២០០១ បន្របរព្វេឡងីេនទី្រកុងឡូែអនជីែឡស រដ្ឋ
កលីហ្វ័នីញ៉ សហរដ្ឋ េមរកិ, ឆន  ំ២០០២ េន្របេទសអូ្រ ្ត លី, 
ឆន  ំ២០០៣ េនរដ្ឋ ៉សុីនេ ន សហរដ្ឋ េមរកិ, ឆន  ំ២០០៤ េន
្របេទសអូ្រ ្ត លី, ឆន  ំ២០០៥ េន្របេទសអូ្រ ្ត លី,  ឆន  ំ២០០៦ 
េន្រកុងភី ែដលផយ សហរដ្ឋ េមរកិ និងឆន  ំ ២០០៧ េនះ 
្របរពធេឡងីេនវត្តខមររង ី ្រកងុ ន់ហូេស  រដ្ឋកលីហ្វ័រនញ៉ី 
សហរដ្ឋ េមរកិ ។ ម សននបិត បនបញច ប់េទេ យ ម រតី 
មគគីភព ភតរភព េនេវ េម៉ង ៥ និង ៣០ នទី ង ចៃថង 

ទី ៦ ែខឧសភ ឆន  ំ២០០៧ កន្លងេទេនះ ៕     

 សឺន សុជត ិ

 កលពីៃថងទី ៤ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៧ កន្លងេទេនះ  
ែខមរេ្រកមែដលេភៀសខ្លួនេចញព្ីរសុកកំេណីត េទ្រជកេកនកនុង
្របេទសកមពុជ បន្របរពធទិ កន់ទុកខខបួទី ៥៨ ៃនៃថង -
និគមប ងំកតទឹ់កដីកមពុជេ្រកម ឲយ ជញ ធរ និគមយនួ។ 
ពិធីេនះបន្របរពធេនខងមុខវត្តបទុមវតី ទី្រកុងភនំេពញ េ្រកម
្រពះអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់ ្រពះអងគមច ស់ក ្រតយិ សុីសុវតថិ ពង នរ ី
មុនីពង  ្រពះតំ ងដ៏ខពង់ខពស្់រពះករុ ្រពះបទ សេម្តចបរម
នថ នេ ត្តម សីហមុនី ។ ទិ េនះ មន្រពះសងឃ និង្របជ

ពលរដ្ឋែខមរចូលរមួ្របមណជងពីរពន់នក់ ។ 
 មូលេហតុែដលនឲំយេកីតមនទិ កន់ទុកខែបបេនះ គឺ 
េផ្តីមេចញពីទេង្វរីបស់ និគមប ងំ ែដលបនពុះែចកបំែបក
ទឹកដីែខមរបែង្វរឲយ ជញ ធរ និគមយនួ េហយីេនះជេ ក-
នដកមមដ៏ែសនឈចឺប់ ប់មិនអស់ បនេកតីេឡងីចំេពះ្របជ-
្រស្ត និង្រពះសងឃែខមរេ្រកមជមច ស់ទឹកដីគម នេពល្រ ក្រ ន្ត
េឡយី ។ ករ ក់ និគមយនួេលីទឹកដកីមពុជេ្រកម បនេធ្វី
ឲយ្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប់ សលិបៈែខមរ ្រតូវរងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ  
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យ៉ងៃ្រពៃផ  ។ េ កនដកមមដ៏ែសនឈចឺប់េនះ គឺទេង្វី

សម្ល ប់រងគ លែខមរេ្រកម និងបងខឲំយ្របជ ្រស្ត និង្រពះសងឃេគរព
មនេយបយយនួឧបនីយកមម េ យមិនមនែ្រកងរែអង
ធរណមតជិតិ និងអន្តរជតិេនះេឡយី ។  

 េ កនដកមមដ៏ែសនឈចឺប់េនះ េទះបីែខមរេ្រកមសថិត
កនុង ថ នភព ក៏េ យ ក៏ែខមរេ្រកមេនែតចងចជំនិចច ។ េន
ឆន  ំ ១៨០៦-១៨៤១ យនួបនយកកបលែខមរេធ្វីមុមច្រងក ន ែំត
អុង និងកប់សម្ល ប់្របជ ្រស្តែខមរ ែកទំេនៀមទំ ប់ ្របៃពណីែខមរ 
និងកំេទចវត្ត មែខមរយ៉ងៃ្រពៃផ រកទីបំផុតគម ន ។  
 ឆន  ំ ១៩៤៥ យនួេកណ្ឌ ្របជ ្រស្តែខមរ ប់មឺុននក់ ក់
កនុងជ្រងុក្រសូវ េនេខត្តឃ្ល ងំ និងេខត្តពល វ រចួចក់ ងំដុត
ទងំរស់ ។ ឈនមកដល់ឆន  ំ១៩៥៧-១៩៦០ យនួបងខំ្របជ ្រស្ត 
និង្រពះសងឃែខមរេ្រកម ឲយផ្ល ស់ប្តូរទំេនៀមទំ ប់េទ មរេបៀប
យនួ ។ ្រពះសងឃែខមរ្រគប់អងគ្រតូវ្រតូវេករសក ់ ទុកចិេញច ីម េស្ល ក
ពក់ វៃដធំ ពណ៌ឈម្រជូក សូ្រតធម៌្រតូវេគះ្រតេ ក ។  
្របជ ្រស្តែខមរ្រតូវទុកសក់បងួ េស្ល កពកេ់ខ វ មែបបយនួ 
និងបំបត់កមមវធីិសិក អប់រអំក រ ្រស្តែខមរេចញពី រដ្ឋទងំ 
្រសុង ។ 
 ឆន  ំ ១៩៦៣-១៩៧៥ យនួប្តូរសញជ តិែខមរេទជេវៀត- 

មកំេណីតែខមរ (Nguoi Viet Goc Mien) ដុតបំផ្ល ញវត្ត
ម និងចប្់រពះសងឃេទេធ្វទី ន ។ េនកនុងឆន  ំ ១៩៦៧ 

េនះែដរ យនួបនេកណ្ឌ ្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរ ប់ែសននក់
េទជីកែ្រពក ០៣ កុមភៈ រលំឹកៃថងកំេណីតបក កុមមុយនិស្តឥណ្ឌូ ចិន 
ែដលមនជេ្រម ៩ ែម៉្រត, បតេ្រកម ១២ ែម៉្រត និងមត់េលី ៣០ 
ែម៉្រត យ៉ងធងន់បំផុត ។ ចប់ ងំពីឆន  ំ១៩៧៦ មកដល់បចចុបបនន 
្រពះសងឃែខមរេ្រកម្រតូវបងខំឲយេធ្វីែ្រសចំករ ចិញច ឹមសត្វពហនៈ និង
ចិញច ឹម្រតីដូច្រគហសថែដរ ។ 
 ឆន  ំ ១៩៨៥-១៩៨៧ យនួចប់្រពះសងឃ អនក្របជញ
បញញវន្តែខមរចំននួ ៥.២៤៨ នក ់ ក់ពនធនគរ និងេធ្វីទរុណកមម
យ៉ងៃ្រពៃផ បំផុត កនុងេនះ ប់រយនក់បន ្ល ប់កនុងពនធនគរ 
និងខ្លះេទៀតពិករ និងវកិលចរតិរហូតដល់សព្វៃថង ។  
 ទងំេនះជេ កនដកមមដ៏ធងន់ធងរបំផុត ែដលែខមរេ្រកម
្រគប់រូបមិន ចបំេភ្លចបន េបីេទះបីជកំពុង្រជកខ្លួន ពកួសមងេំន
ទី ក្តី ។ កនុងឱកសទិ កនទុ់កខទី ៥៨ ែដល្របរពធេឡងីេនទី
្រកុងភនំេពញេនះ ្រពះេតជគុណ េយឿង សិន ្រពះ្របធនសមគម
្រពះសងឃែខមរកមពុជេ្រកម ្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពះ
អងគមនសងឃដកីថ ែខមរកមពុជេ្រកម ក៏ដូចជមនុស ជតិែដល
កំពុងរស់េនេលពិីភពេ កេនះែដរ ។ បុ៉ែន្តែខមរកមពុជេ្រកម ពំុ
មនសិទធិ្រគប់្រគន់កនុងករសែម្តងមតិ, ករជបួជុំ ជពិេសសគម ន
សិទធិមូល ្ឋ នជមនុស ជតិែតម្តង ។ ្រពះអងគបនមនសងឃដកី

េទៀតថ ្រពះសងឃនិងពលរដ្ឋែខមរេ្រកម មនករឈចឺប់ខ្ល ងំ
ស់ ចំេពះទេង្វីរេំ ភសិទធមិនុស របស់ ជញ ធរ និគម

យនួសព្វៃថងេនះ ។ ករណីជក់ែស្តង កលពីៃថងទី ៨ ែខកុមភៈ កន្លង
េទ ្រពះសងឃែខមរេ្រកម្រតូវ ជញ ធរយនួព័ទធវត្ត ម, មនិមន្ត
េចញ្រទង់ប្រត និង ក់គំនបមកេលី្រពះពុទធ សន ែដលជ
មូលេហតុន្ំរពះសងឃ្រទពំុំបនក៏សែម្តងមតិ ត ៉ទមទរេ យ
សន្តិវធីិ ។ ែតផទុយេទវញិ ្រពះសងឃែខមរេ្រកម មិន្រតឹមែតមិនបន
ទទលួដំេ ះ្រ យេនះេទ ែថមទងំ្រតូវ ជញ ធរយនួចប់ផ ឹក
អស់ចំននួ ១៧ អងគ កនុងេនះមនចំននួ ៥ អងគ្រតូវជប់ពនធនគរពី 
២ េទ ៤ ឆន យ៉ំងអយុត្តិធម៌ជទបំីផុត ។ 
 ចំែណក្រពះសងឃមយួអងគ ្រពះនម វណ្ណ ចនថ  កំេណីត
េនេខត្តកំពង់ចម ្របេទសកមពុជ ែដលបននមិន្តចូលរមួទិ កន់
ទុកខទី ៥៨ ែដរេនះ បនសងឃដីកឲយដឹងថ ្រពះអងគមនេសចក្តី
េ មនស យ៉ងខ្ល ងំែដលបនចូលរមួកនុងពិធីេនះ េហយី្រពះអងគ
ក៏ចូលរមួករេ ក ្ត យ ចំេពះទេង្វី ជញ ធរ និមន្តយនួ 
ែដលបនបំបិទសិទធិេសរភីព្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកមផង
ែដរ ។ ្រពះអងគបនបន្តថ ទិ កន់ទុកខេនះ មន្រពះសងឃេន 
កមពុជចូលរមួយ៉ងេ្រចីន េនះសែម្តងឲយេឃញីពី មគគីភពរ ង
្រពះសងឃែខមរេនកមពុជ និង្រពះសងឃ-ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម ។ 
 ចំែណកេនឯ្របេទសក  និងសហរដ្ឋ េមរកិវញិ
មនពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ប់រយនក់ េ្រកមករដកឹនរំបស់សហព័នធ
ែខមរកមពុជេ្រកម ក៏បន្របរពធទិ កន់ទុកខៃថងបត់បង់ទឹកដីេនះកនុង
ៃថងទី ៣ មិថុន ផងែដរ ។ រឯី្របេទសអូ្រ ្ត ល ីេនកនុង្រកុងសុដីនី 
រដ្ឋញូ៉វ ែវល៉ មន្របជជតិែខមរេ្រកម្របមណ ២០០ នក ់បន
ជបួជុំគន េនឧទយនមយួកនុងៃថងទី ២ មិថុន េដីមបីកន់ទុកខៃថង
បត់បង់ទឹកដីកមពុជេ្រកមេនះែដរ ។ 
 ទិ កន់ទុកខរបស់ែខមរកមពុជេ្រកម ែដលបន្របរពធជំុវញិ
ពិភពេ កបនបញច ប់យ៉ងេជគជ័យ ្របកបេ យ មគគីភព 
ភតរភព េហយីបនឆ្លុះបញច ងំអំពីឆនទៈរបស់្រពះសងឃ និង
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ចំេពះករតស៊ូេ យអហងិ ទមទរសិទធេិសរ ី
ភព និងរក នូវទំេនៀមទំ ប់្របៃពណី និងអក រ ្រស្តរបសខ់្លួន
េនេលីទឹកដីកមពុជេ្រកម ៕                                     VOKK 
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 ្របធនធិបតីសហរដ្ឋ េមរកិ េ ក Geogro W.Bush 

បនអំពវនវឲយពិភពេ ក កនុងេនះមន្របេទសេវៀត ម េធ្វី
ករេ ះែលងជបនទ ន់ និងឥតលកខខណ្ឌ ចំេពះអនក្របឆងំនិនន -
ករនេយបយ ។ 
 កនុងសុនទរកថមយួ ែថ្លងកលម សននិបតស្តអំីពី្របជ-

ធិបេតយយ ែដលបន្របរពធេឡងីេនរដ្ឋធនី្របូ  ធរណៈរដ្ឋ 
េឆក កលពីៃថងអងគ រ ទី ៥ ែខមិថុន កន្លងមក កំពូលថន ក់ដឹកនំ
សហរដ្ឋ េមរកិ បនសញប់ែសញងនូវេសចក្តីក្ល នរបស់អនក្របឆងំ
និនន ករនេយបយ ែដលកំពុងទទលួរងករេធ្វីទុកខបុកេមនញ និង
ជប់ពនធនគរកនុង្របេទសផ្ត ច់ករមយួចំននួ ដូចជ្របេទសេវៀត-

ម, គុយប, ភូម និងែប៊ រូស ជេដីម េហយីេ កបន
អំពវនវឲយេធ្វកីរេ ះែលងជ្របញ៉ប់ និងឥតលកខខណ្ឌ ចំេពះ
អនក្រស ញ់េសរភីព និងេ្រកកេឡងីត ៉េដីមបី្របជធិបេតយយ 
ដូចជ Alexander Kozulin េន្របេទសែប៊ រូស, អនក្រស ី អុង
នស៊ូជី េន្របេទសភូម និងមនុស មយួចំននួេទៀតកនុង្របេទស

េវៀត ម ។ េ ក បូ៊ស បនមន្រប សន៍ថ េ កសងឃឹម
ថ ៃថង មយួកនុងសននិបតស្តីអំពីលទធិ្របជធិបេតយយ នឹងមន
ករចូលរមួពីសំ ក់អនក្រស ញ់េសរភីព និង្របជធិបេតយយ
ទងំេនះ ។ ្រសបេពលែដលេ ក បូ៊ស កប់ញ្ហ អំពីករប្រងក ប
េទេលីអនក្រស ញ់្របជធិបេតយយេលីពិភពេ កេនះ េ កក៏
មិនេភ្លចេលីកេឡងីអំពី ថ នភពសិទធិមនុស េនកនុង្របេទសេវៀត-

មេនះែដរ ែដលរ ្ឋ ភិបល្របេទសកុមមុយនសិ្តមយួេនះ បន 
ប្រងក បយ៉ងចស់ៃដ និងចប់្រចកពនធនគរចំេពះអនកត ៉េដីមបី
សិទធិេសរភីពជំេនឿ សន, េសរភីពបេញចញមតិ និងទស នៈ 
្របឆងំនឹងបក កុមមុយនិស្តេវៀត ម ។ េ ក បូ៊ស បនបន្ត
េទៀតថ ្របសនិេបី្រគន់ែតេដមីបីេសរភីព និង្របជធិបេតយយ រូប
េ ក្រតូវបនេគេចទ្របកនថ់ អនក្របឆងំនិនន ករនេយបយ 
េនះ េ ករកី យទទលួរហស នមេនះ ស ់េហយីេ កមន
េមទនៈភពេធ្វជី្របធនធិបតមីយួរូប ែដល្របឆងំនឹងនិនន ករ
នេយបយ ។ 
 ចំេពះមូលនិធិឧបតថមភអនកតស៊ូ្របឆងំ េដីមបីសទិធិមនុស  
្របធនធិបតីសហរដ្ឋ េមរកិ បនែថ្លងចំេពះ្របជជន េមរកិ 
ថ អនកែដល្របឆងំនឹងនិនន ករនេយបយៃថងេនះ គឺជអនកដឹកនំ
្របជធិបេតយយនេពលអនគត ពីេ្រពះសហរដ្ឋ េមរកិកពុំង
មនែផនករថមីមយួ េដីមបីគ្ំរទ និងឧបតថមភចំេពះអនក្របជធិប- 
េតយយេលីពិភពេ ក ។ កនុងេនះមនករបេងកីតជមូលនិធិ ឬ 
េប េដីមបីឧបថមភចំេពះអនកត ៉េដីមបីសិទធិមនុស  េ្រកមេគល-

ករណ៍ឧបតថមភ េដីមបីជ្រមញុឲយសកមមភព្របជធិបេតយយមន 
ឱកស និងលកខណៈងយ្រសលួ កនុងករែស្វងរកេមធវកីរពរ

េពលែដលេឡងីតុ ករ និងឧបតថមភចំេពះអនកេទសឧត្តមគតិ
ែដល្រតូវទទលួរងទរុណកមម, ជំងឺតមក ត់កនុងពនធនគរ េដីមបឲីយ
មនថវកិស្រមប់ទិញថន ពំយបល ។ េ្រកពីេនះ េ ក្របធន-

ធិបតី បូ៊ស បនឲយដឹងេទៀតថ េ កបនេសនដីល់អនក្រសីរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងករបរេទស Condoleeza Rice សំណូមពរ ល់អគគរដ្ឋទូត
េមរកិ កំពុងបំេពញករងរកនុង្របេទសមយួចនំនួែដលខ្វះ្របជ-

ធិបេតយយ ្រតូវេធ្វីទំនក់ទំនងជមយួនឹងសកមមជន្របជធិបេតយយ
េដីមបីេធ្វីករនឹងអនកែដលតស៊ូេដមីបីសិទធិមនុស  ។ េ ក បូ៊ស  
បនបញជ ក់ថ េលីពិភពេ កេនះ េទះជកនុង ថ នភព ក្តី  
្របសិនមនុស ្រគប់រូបមនសិទធិេ្រជីសេរសី េនះេគនឹងេ្រជីសេរសី
យកសិទធិេសរភីពដូច ៗ គន  ។ 
 េ ក្របធនធបិតី បូ៊ស បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ 
មូល ្ឋ នរបស់្របជធិបេតយយ គឺេសរភីពបេញចញមតិ, េសរភីព
សន, េសរភីព រព័ត៌មន, េសរភីពបេងកីតសមគម, ចបប់

្រតូវបនធនេ យតុ ករឯក ជយ េហយីសិទធិអំ ចនេយ-

បយ្រតូវមនករ្របកតួ្របែជងនងឹករេ្រជីសេរសីេសរភីព និង
យុត្តិធម៌ ។ ដូេចនះេហយី េ ក បូ៊ស បនអពំវនវដល់ប ្ត
្របេទសេលីពិភពេ ក ែដលកំពុង ក់គំនបអនកមនននិន ករ
នេយបយ្របឆងំនឹងករដឹកនេំនះ ្រតូវបញឈប់ករគបសងកត់
ជបនទ ន់ ្រតូវេជឿជក់េលី្របជជន និង្រតូវអនុញញ តឲយ្របជ-

ពលរដ្ឋ បនេ្រប្ីរបស់នូវសិទធិេសរភីពរបស់ខ្លួន ។ កនុង រលិខតិ
ែដលេ ក្របធនធិបតី បូ៊ស េផញីជូនជនរងេ្រគះកំពុងទទលួរង
ករគបសងកត់, េធ្វីទុកខបុកេមនញេ យរបបផ្ត ច់ករេនះ សហរដ្ឋ
េមរកិបនសនយថ នឹងមិនអត់េ នឲយេឡយី ចំេពះអនកែដល

កំពុងេធ្វីសកមមភពរេំ ភបំពន ជិះជន់ និងគបសងកត់េទេលី
្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតង់ េហយីេ កនឹងេ្រកកេឡងីតស៊ូគ្ំរទេដីមបី
េសរភីពអនកទងំេនះ េទះបីជនផ្ត ច់ករទងំេនះេនទី ក្ត ី។ 
ចំេពះ្របេទសេវៀត ម េ ក្របធនធិបត ី បូ៊ស សែម្តងករ
ចប់ រមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំ ចំេពះទេង្វីប្រងក បអនក្រស ញ់េសរភីព 
និងេ្រកកេឡងីត ៉េដីមបីេសរភីពជំេនឿ សន ។  
 គរួរលំឹកថ កលពីៃថងទី ២២ ែខមិថុន ្របធនរដ្ឋកុមមុយ-

និស្តយនួ េង្វ ង មិញ្រទីត េទេធ្វទីស នកិចចេនសហរដ្ឋ េមរកិ ។ 
កនុងឱកសចូលជបួសំេណះសំ ល នឹងេ ក្របធនធបិតី  
បូ៊ស, េ ក បូ៉ស ក៏បនេលីកយកបញ្ហ សិទធិមនុស  និងករចប់
្របជពលរដ្ឋ ក់ពនធនគរមកជែជកែវកែញក េដីមបីែស្វងរកយុត្តិ-
ធម៌ជូនអនក្រស ញ់្របជធិបេតយយទងំេនះ ។ េយង មករ
ជបួពិភក េនះ េគសេងកតេឃញីថ ទំនក់ទំនង េមរកិ និងេវៀត

ម នឹងកន់ែតតឹងែតងែថមេទៀត ដ៏ ប េវៀត ម នូវែត

រេំ ភសិទធិមនុស  និងេសរជំីេនឿ សន ៕                េ ភណ័ 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 10 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

េរឿងកំពបែ់តអងុ 
្រ ្ត វត្ត្រកចូ - េរៀបេរៀងេ យ ្រ ្ត ចរយ ឃឹន សុខ 

អតថបទកំ ពយេនះ ្រតូវបនរក ទកុអកខ វរិុទធ     

មចបប់េដើមទងំ្រសុង 

១២០៤-េថើ យស្ូរត្រ យថ្វ យេស្តច រ ី

ឯអងគេស្តច ្ត បេ់ហើយេទើបទលូ្រ សថ់ ។ 

១២០៥-ឲយអស់ មតយមនមីន  មកយក

ក ្រ  អងគអិមប តេ់នះផង ។ 

១២០៦-ចលូេទដលេ់ស្តចដចូប៉ង  

បនទូលេនះផង ថេអើអងគអិមឥឡូវ ។ 

១២០៧-បងអងុេទឿងគនុេឈម ះេ   

ែដលអញេ្របីេទ ឲយេទរក ្រសុកែខ មរ ។ 

១២០៨-េគបកសំបុ្រតមកែហ្វរ និងនហមឺន

ែខ មរ េច ្វ រ្រកេ មេយម ជ ។ 

១២០៩-េគថអងគអិមឯងកច ងំទព័មិនខ្ល ច  

ជញ ចបងំនិងេគចបប់ន ។ 

១២១០-េបើេចនះចំ អំងគ្របណ ចបងំេគចបប់ន  

ឬមន្របករថេម្តច ។ 

១២១១-ឯលងួអងគអិមេស្តច ្ត ប ់េទើបទលូរេំពច  

ថខញុពំុំបនចបំងេទ ។ 

១២១២-ខ ញុនិំករឭកមកឯ នគរ្រសុកែខ មរ  

គតិែករចបគយមួយផង ។ 

១២១៣-ប ត់ ្រស្តបតដ់បំង ឲយខ ញុយំកមកផង 

ចងជបនទ លេ់ទ  ។ 

១២១៤-រឯីអងគេស្តចេទព្ត  មិនមនសងក រ  

េដើរចលូចនិ្ត េ ម ះ ម ន ។ 

១២១៥-េទើបេ្របីបេំរមីកថក ន អងុេឡើងគនុបន  

យកអសន់មុឺនបេីទ ។ 

១២១៦-កនុងឆន ជំតូេទសក័េន ែខផលគុនេទ  

បនដល្់រសកុេហ្វរដចូថ ។ 

១២១៧-េទើបឯអងគេស្តចេទព្ត  បន្តិងសរួថ  

េច ្វ រ្រកេ មេយម ជ ។ 

១២១៨-ឯងេ ម ះេបះ្រ កតេគៀច ថអងគអិមកច 

េគចបងំដចូថេនះេទ ។ 

១២១៩-ឥឡូវអងគអិមេ ម ះ ម ន េឆ្លើយថពុំបន  

មកចបងំដចូថេនះេទ ។ 

១២២០-េហតបុទរឭក្រសុកែខ មរ ជកចិចេកះេគ  

េគរតុចលូមកចតិ្តឯង ។ 

១២២១-ចលូេឆ្លើយេ យ្រតងក់ុែំ្រកង មចំ ឯំង 

ដចូេម្តចកថ៏េទចះុ ។ 

១២២២-នមុឺនបេីឆ្លើយវងឹេ ម ះ ថលងួកលេនះ 

និងបនមកចបងំកេ៏ទ ។ 

១២២៣-ខ្ល ចបណុយេទឿងគនុគតិែក  

សំបុ្រតបកែ្រប ដេូចនះឲយេបះ្រ ម ។ 

១២២៤-េទើបេស្តចេទព្ត គំ ម េជថឯង ម  

េ្រពះខ្ល ចបណុយេនះពុំ្រតវូ ។      (េនមនត) 

យួនយកកបលែខមរេធ្វើជមុំច្រងក នកល់ ែំតអុង 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 11 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 េបី មករ្រ វ្រជវៃនបុ ណវទូិបនឲយដឹងថ ្រពះពុទធ
រូបេទីបែតនឹងេកតីមនេឡងីកនុងកលខងេ្រកយែដលពុទធសក ជ
កន្លងេទបនជង ៤០០ ឆន  ំ េហយីពុំែមនេកីតេឡងីកនុងកល្រពះ
អងគគង់្រពះជនមេនេឡយីេនះេទ ។ ្រពះពុទធរូបែដលេកីតមុនដំបូង
បង្អស់េនកនុង្របេទសគនធ រៈេ យ្រពះបទនិសកៈ ជក ្រតមយួ្រពះ
អងគជជតិ្រកិកជប់ ជវង តមកអំពី្រពះបទ េឡកសង់្រដ៍ែដល
មនឥទធិពលព្រងកី ច្រកចូលកនុង្របេទសឥ ្ឌ  កនុងកល
ពុទធសតវត រទី៍ ៤ ។ បនទ ប់មក ពកួសិបបវន្តជតិ្រកិកខ្លះ ឥ ្ឌ ខ្លះ
េចះែតក ង្រពះពុទធរូបេ យករឆ្ល ក់ថមក៏មន ខ្លមឹេឈក៏ីមន 
ត ៗ គន ងំពកីលេនះមក ។ 
 េ យែឡកកមពុជ ជ្របេទសកន់្រពះពុទធ សនែដរ
េនះ ក៏បនរចន្រពះពុទធរូបទុកស្រមប់េគរពបូជផងែដរ ។ ម
ករ្រ វ្រជវៃនបុ ណវទូិ បនរកេឃញីថ ្រពះពុទធរូបែខមរមន ៨ 
ែបប ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគំនិតៃចន្របឌិតៃនសិលបករែខមរ
យ៉ងបុិន្របសប ់។ ្រពះពុទធរូបទងំ ៨ ែបបេនះមនដូចជ ៖ 
 ១-្រពះពុទធរូបសមធិ ៖ គង់ពត់្រពះែភននមន្រពះហស្ត
្ត ផំង រេលី្រពះហស្តេឆ្វងត្រមួតេលី្រពះែភនន េ ថ វតិក៍មុ្រទ ។ 

 ២-្រពះពុទធរូបមនរវជ័ិយ ៖ (កលផច ញ់មរ) គង់ពត់
្រពះែភននដូច្រពះពុទធរូបសមធិែដរ បុ៉ែន្ត្រពះហស្ត ្ត ផំក ប់េលី្រពះរុ 
(េភ្ល ) ចង្អុលចុះេទដី ្រពះហស្តេឆ្វងផង រ ក់េលី្រពះរុ េ ថ 
ភូមិសបស៌មុ្រទ ។ ្រពះពុទធរូបែបបេនះ កលេបីេគគូរេនជញជ ងំ
វ ិ រ ឬេលផីទ ងំសំពត់ េឃញីមនសុទធែតរបូពកួពលម ធិ ជ
កន់ វុធ្រគប់ៃដ ។ 
 ៣-្រពះពុទធរូបសែំដងធមមច្រក ៖ គង់ពត់្រពះែភននមន
្រពះហស្ត ្ត េំ្រកល្រមមេធ្វីជវង់មូល ដូចជកង់រេទះ ្រពះហស្ត
េឆ្វងេធ្វី ករៈដូច្រពះហស្ត ្ត ក៏ំមន ក់េលី្រពះឧរុក៏មន េ
ថ ធមមច្រកមុ្រទ ។ ្រពះពុទធរបូែបបេនះ កលេបីេគគូរែតងែតមន
រូបបញច វគគិយភិកខុកំពុងអងគុយេគរព ្ត ប់ធមមចកកបបវត្តនសូ្រត 
ែដលជបឋមេទសន ។ 
 ៤-្រពះពុទធរូប្របទនអភ័យ ៖ តំ ងកលែដល្រពះ
អងគសំែដងធម៌េ្របសសត្វកនុងទី មយួ មន្រពះកយឈរក៏
មន គង់ពត់្រពះែភននក៏មន ្រពះហស្ត ្ត ំ េចញេទមុខ ្រពះហស្ត
េឆ្វងសំយុងចុះ េ ថអភយមុ្រទ ។ 
 ៥-្រពះពុទធរូប្របទនពរ ៖ មន្រពះហស្តទងំពីរសំយុង
ចុះ ែបរបត្រពះហស្តេទខងមុខ ្រទង់គង់ពត់្រពះែភននក៏មន ្រទង់

ឈរក៏មន ជតំ ងកលបរសិ័ទ មយួចូលមកថ្វ យបងគំ

េ យ្រតូវករចង់ជបួចង់េឃញីក្តី ្រកបទូលសួរធម៌ ថ៌ចំេពះ្រពះ

អងគក្តី េ ថ វរមុ្រទ ។ 
 ៦-្រពះពុទធរូប្រទង់ឈរឱបប្រត ៖ ជតំ ងកលែដល
្រពះអងគ្រទង់និមន្តបិណ្ឌ ប្រត េ ថ ប្រ ទនមុ្រទ ។  
 ៧-្រពះពុទធរូប្រទង់ផទំ ៖ ជតំ ងកលែដល្រពះអងគផទំ

េផ្អ ង្រពះកយេទខង ្ត  ំ ្រពះបទេឆ្វងត្រមួតេលី្រពះបទ ្ត ំ
េ យ្រទង់ផទំធមម ក្តី ផទំេលីមេញច សនៈជអនុ ្ឋ នសញញ ្រទងប់រ-ិ
និព្វ នក្តី េ ថ សយនមុ្រទ ។ 
 ៨-្រពះពុទធរូបនគ្របក់ ៖ ជតំ ងកល្រពះអងគ
គង់េនភ្លឺ្រសះមុជជលិនទ ែដលកនុងេពលេនះ មនេភ្ល ងបង្អុរខ្ល ងំ 
មននគ ជមកេពនព័នធ្រពះអងគ េបីកពព្រគបបងំេលី្រពះអងគ
េដីមបីករពរេភ្ល ង ។ 
 ពកយថ មុ្រទ េនះជពកយសំ្រសកឹត បលីថ មុទទ  ែ្របជ
ែខមរថ េ្រគឿងសគំល់ ែបបយ៉ង ករៈ កយវកិរ ្រ  សញញ  ។ 
 ្រពះពុទធរូបទងំ ៨ ែបបេនះ ជរូបែដលេគយកថម មក
ឆ្ល ក់ក៏មន យកចំ ក់ពុមព យសុីម៉ង់ត៍នឹងខ ច់េបះពុមពក៏មន 
ឥឡូវេនះេគេ្រចនីែតេបះពុមព ។ ្រពះពុទធរូបែដលមនេ្រគឿង
សំគល់េផ ងៗគន េនះ ជែបបសិលបៈៃនបុព្វបុរសជតិែខមរ ជពុទធ
សនិកខងនកិយេថរ ទ ែដលេគេគរពគរួេជឿបនេ យពតិ 

េ្រពះជរូបែដលក ង្រតូវ មេគលេរឿងពុទធបបវត្តិ ។ ្រពះពុទធរបូ
ទងំ ៨ ែបបេនះេន្របេទសែខមរេយងី េគមិន្រគន់ែតរចនេ យ
ឆ្ល ក់េឈ ី ថម ឬេបះពុមពេ យសុីម៉ង់ត៍េទ េឃញីេគគូរេនជញជ ងំ
វ ិ រក៏មន គូរេលីផទ ងំសំពត់ក៏មន េលីៃផទកញច ក់ក៏មន គឺេគគូរ
មេរឿងពុទធបបវត្តិ ឬទសជតក៍ ៕ 

ឯក រដក្រសងព់ីេសៀវេភបបធម៍ែខមរ 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 12 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ផគរ ន្់រគឹម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ   

 ថនឹងមនៃថង  វលិេទ្រសុកភមូិ  

 ក ងទកឹដ ី  ពតួគន រមួៃដ 

  បេណ្ត ញេចរយនួ ។ 

 ផគរ ន្់រគឹម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ  

 ថនឹងរចួខ ្លនួ  ផតុពីនឹមែដក  

 ច្រកពត្តយិនួ  បនជបួបងប្អូន 

  ជបួ្រគូ ចរយ ។ 

 ផគរ ន្់រគឹម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ  

 ទកុកនុងចនិ្ត   ថមិនយរូេទ  

 បនជបួភ្រក្ត   ម បិ  

  ជបួអសេ់ផផង ។ 

 ផគរ ន្់រគឹម ៗ  ខ ញុេំគងសងឃមឹ  

 េហើយញញឹមផង   សងឃមឹៃថងមួយ  

 នឹងបនផរូផង ់ ់  មេ យគន្លង 

  សហពន័ធពិត ។ 

 រលឹម្រសក្់រសិច  ខ ញុនឹំកមិនេភ្លច  

 ក្រមងេរឿងពិត   យនួេធ្វើបបែខ មរ  

 ឃុំឃងំគបរតឹ  ្រប រជីវតិ 

  ែខ មរឥតកហុំស ។ 

 រលឹម្រសក្់រសិច  ខ ញុនឹំកមិនេភ្លច  

 សមយ័កលេនះ   យនួសម្ល បែ់ខ មរ  

 បំផ្ល ញេររីះុ  ែខ មរឥតកហុំស 

  មនេទសដលក់័ យ ។ 

 រលឹម្រសក្់រសិច  ខ ញុនឹំកមិនេភ្លច  

 ពកួយនួៃ្រពៃផ    រ ំ យរលំត ់  

 ជតិ សន្៍របៃពណី វបបធមអ៌រយិ 

  បំបតទ់ងំអស ់។ 

 រលឹម្រសក្់រសិច  ខ ញុនឹំកមិនេភ្លច  

 ម បុរស   សឺនគយុឧញ៉  

 មនចតិ្តសម្័រគេ ម ះ  បូជទងំអស ់

  េដើមបេីខម  ។  

 ខ ញុ្ំរសកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ្រកេពក  

 សឺនគយុឧកញ៉  ឲយយនួកតក់  

 ដរូជតិ សន  យនួ ្រប រ 

  េន្រពះ្រតពងំ ។ 

 ខ ញុ្ំរសកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ្រកេពក  

 បុរសអនកខ្ល ងំ   មេនរសមុឺនឯក    

 សទុ ធជអនកខ្ល ងំ  េទ េ មទងំ 

  ម៉ងរ់មួគន  ។ 

 ខ ញុ្ំរសកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ្រកេពក  

 បុរសចតិ្តជ   សម្័រគេ ម ះរមួមិត្ត    

 េដើមបកីរពរ  រក ជនម   

  ជតឲិយគងវ់ង  ។ 

 ខ ញុ្ំរសកទ់កឹែភនក  ឤសរូៃ្រកេពក   

 េ កទងំ្របអំងគ   បនបូជកយ  

 េដើមបជីតគិង ់  របូកយផរូផង ់

  បងេ់្រពះេខម  ។ 

 េមឃ ងំេភ្ល ងេហើយ   បងប្អូនែខ មរេអើយ    

 កុយំរូេឡើយ   េយើងេ្រកកឈរេឡើង  

 ជយួជតិ សន    ករពរ វ រ 

  រក ទកឹដ ី។ 

 េមឃ ងំេភ្ល ងេហើយ  បងប្អូនែខ មរេអើយ  

 ទងំ្របុសទងំ្រសី  ពតួៃដ មគគ ី  

 សុំសិទ ធេិសរ ី  ែខ មរមច សទ់កឹដ ី

  ែខ មរ្រតូវកនក់ប ់។ 

 េមឃ ងំេភ្ល ងេហើយ  បងប្អូនែខ មរេអើយ  

 េយើងកុខំ្ល ច ្ល ប ់  ទមទរេសរ ី  

 មកបួន មចបប ់       ទរេទមិន ្ល ប ់  

  មនេគគ្ំរទ ។ 

 េមឃ ងំេភ្ល ងេហើយ  បងប្អូនែខ មរេអើយ    

 េនឲយនឹងនរ  គងែ់តមនៃថង  

 ដនឹីងបនមក ៍  ដលែ់ខ មរអងគរ 

  ដចូេដើមមិនខន ។ 

 គងែ់តមនៃថង  ្រពះ ទតិយថមី  

 រះេឡើងវញិថក ន   រងុេរឿងរសមី  

 បំភ្លសឺន្ត ន   េយើងរសស់ខុ ន្ត 

  េលើែដនដចីស ់៕ 

  េ ក ថច់ រុម  



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 13 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 មកដល់េពលេនះ មន្រពះសងឃែខមរេ្រកមចនួំន ១៧ 
អងគេហើយ ្រតូវបន្រកុង ណូយចប់ផ កឹ េ យេចទ្របកន់
ពីបទបងកអសន្តិសុខ ។ កនុងេនះមន្រពះសងឃចនួំន ៥ អងគផង
ែដរ ្រតូវបនតុ ករេខត្តឃ្ល ងំកត់េទសយ៉ងអយុត្តធិម៌ជទី
បផុំត ឲយជប់ពនធនគរពី ២ េទ ៤ ឆន  ំ កលពីៃថងទី ១០ ែខ 
ឧសភ ឆន  ំ២០០៧ កន្លងមកេនះ ។ េ្រកយពីតុ ករយួនកត់
េទស្រពះសងឃ និងអនក្រស ញ់េសរភីព លទធិ្របជធបិេតយយ 
និងយុត្តធិម៌េនះមក មនអងគករសមគមអន្តរជតជិេ្រចើន ជ 
ពិេសសសហរដ្ឋ េមរកិ ែដលជម អំ ច្រស ញ់លទធិ
្របជធបិេតយយ េសរភីព និងយុត្តធិម៌ បនសែម្តងករមិន
សបបយចតិ្តចេំពះទេង្វើរេំ ភសិទធិមនុស របស់ ធរណរដ្ឋ
សងគមនិយមេវៀត ម ។ 
 រដ្ឋអំ ច្រកុង ណូយ សព្វៃថងកពុំងេឆ្ល តឱកស 

ក់គនំប និងរេំ ភសិទធិមនុស មកេលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ង 
គេឃ្លើន ជពិេសសគ្ឺរពះសងឃ, ពលរដ្ឋែខមរកមពុជេ្រកម, អនក
្រស ញ់របបលទធិ្របជធបិេតយយ និងយុត្តិធម៌េនកនុង្របេទស
កុមមុយនិស្តយួនេនះ ។ ករណ៍ែដលរ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តយួន
ចប់ផ កឹ្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំ ១៧ អងគ  រួមជមួយនឹង្របជ
ពលរដ្ឋ ក់ពនធនគរនេពលថម ី ៗ េនះ រ ្ឋ ភបិលយួនបន
សំ ងថ ្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋទងំេនះបនបពំនេទេលើ
ចបប់្រពហមទណ្ឌ  េន្រតង់ជពូំកទី ១១ ម្រ  ៨៨ ែដលបន
ែចងថ ៖ “បុគគលរូប មនសកមមភពដូចខងេ្រកម េដើមប ី
្របឆងំនឹង ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម នឹង្រតូវផក
ពិន័យ ក់ពនធនគរពី ៣ េទ ២០ ឆន  ំ៖  
 ក-េឃសនបែំប្លង េតះេដៀលរដ្ឋអំ ច្របជជន ។ 
 ខ-េឃសន ល់លបចិកលស្រងគ មចតិ្ត ្រស្ត, ផ ព្វ-
ផ យដណឹំងមនិពិត និងបបំក់ ម រត្ីរបជជន ។  
 គ-បេងកើត ឬរក ទុកខុសចបប់នូវ ល់ឯក រ និង
ឧបករណ៍េផ ង ៗ ែដលមនេចតន្របឆងំនឹង ធរណរដ្ឋ
សងគមនិយមេវៀត ម ។  
 ទក់ទិននឹងចបប់្រពហមទណ្ឌ េនះ េយើងខញុ និំស តិែខមរ
េ្រកម ែដលកពុំងសិក េនទី្រកុងៃ្រពនគរ យល់េឃើញថ 
េឃសន គជឺករផ ព្វផ យ ល់ប ្ត ញព័ត៌មនពី្របភព
មួយេទ្របភពមួយ ។ ជករពិត ស់េឃសន េយើង ច
យល់ថ គជឺករផ ព្វផ យនូវព័ត៌មន ឬទស នៈរបស់ខ្លួនឆ្លុះ

បញច ងំពីសងគម ។ ជពិេសស េនកនុងសតវត រទី៍ ២១ េនះ 
ព័ត៌មន គជឺជំ នមូល ្ឋ នបផុំតសំ ប់មនុស ្រគប់រូបេនកនុង
សងគម េហើយេនះក៏ជសិទធិផ ព្វផ យរបស់មនុស ្រគប់រូបផង
ែដរ ។ មនុស ្រគប់រូប គឺមនសិទធិសែម្តងមត,ិ ផ ព្វផ យ
ព័ត៌មន េហើយសកមមភពេនះពុំែមនអ្វីែដលេ ថ ្របឆងំនឹង
រ ្ឋ ភបិល ឬមនេទសេឃសនេនះេទ ។ 
 េ យែឡករ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តយួន ែបរជេឆ្ល ត 
ឱកសយកម្រ  ៨៨ ដូចែដលបនែចងខងេលើ មក ក់
កហុំសេលើ្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ែដលបនេ្រកកេឡើង
ទមទរសិទធិេសរជីេំនឿ សន េហើយបន ម្របមកនុងករ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនជេដើម េ យពុំសម្រសបទល់ែតេ ះ ។ 
េនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ្រតង់ 
ជពូំកទី ៥ ម្រ  ៦៧ បនែចងយ៉ងចបស់ថ ៖ “ពលរដ្ឋ
ទងំ យមនសិទធិេសរភីពបេញចញមត,ិ េសរភីពផ ព្វផ យ
ព័ត៌មន, េសរភីពជួបជុ,ំ េសរភីពបេងកើតសមគម និងេសរ-ី
ភពេធ្វើបតុកមម ្រសបេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ ធរណរដ្ឋសងគម-
និយមេវៀត ម” ។ 
 ប៉ុែន្តផទុយេទវញិ រ ្ឋ ភបិលកុមមុយនិស្តយួន មនិបន
េគរពនូវរដ្ឋធមមនុញញរបស់ខ្លួនេនះេឡើយ ្រគន់ែត្រពះសងឃែខមរ
េ្រកមេ្រកកេឡើងបតុកមមេ យអហិង  ែដល្រសបេទនឹង
ចបប់របស់ខ្លួន េដើមបទីមទរសិទធិេសរភីពបេញចញមត,ិ េសរ-ី
ភពជេំនឿ សន និងបនធូ របនថយករគបសងកត់ ែតែបរជ្រតូវ
រដ្ឋអំ ចយួន ក់គនំបកន់ែតខ្ល ងំែថមេទៀត ។ េលើសពី
េនះ បនបពំន្រតង់ម្រ  ៦៩ កនុងជពូំក ៥ េនះែដរ ែដល
ចប់្រពះសងឃេ យពុំមនករអនុញញ តពីតុ ករ ឬេសចក្ត ី
សេំរច មួយែដលបញជ ក់ថ ្រពះសងឃទងំេនះមនេទស 
េនះេ ះ ។ 
 ទេង្វើទងំេនះ បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ រ ្ឋ ភបិល
កុមមុយនិស្តេវៀត ម មនិបនេគរពសិទធិមនុស  ជពិេសស
សនធិសញញ  អនុសញញ  កតិកសញញ  ែដលខ្លួនបន្រពមេ្រព ង

មផ្លូ វចបប់េលើឆកអន្តរជតេិនះេទ េហើយកនុងនមេវៀត- 
មជហតថេលខីមួយរបស់អងគករសហ្របជជត ិ េយងេទ

មេសចក្ត្ីរបកសជសកលេន្រតង់ម្រ  ១៩ របស់អងគករ
សហ្របជជត ិ េវៀត មបនបពំនទងំកេំ ល េ យកនុង
េនះែចងថ ៖ “មនុស ្រគប់រូបមនសិទធិ (តេទទពំ័រទី ១៦) 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 14 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

(តពីេលខ ៤១) ករអនុវត្តែផនករែចកដធី្លរីបស់យួនកុមមុយនីស្ត 
ែដលបន្របកសថ រ ្ឋ ភបិលេធ្វើឲយេសមើភពេនះ េឃើញថ ៖ 
្របជជនយួនគន េគ មនុស េពញវយ័ កនុងមន ក់ ៗ បនទទួល
េលើសពីរដងៃនចែំណក្របជជនកនុងភូមែិខមរេ្រកម មនន័យថ 
្របជជនយួនទទួលបន ៤ ភគ ្របជជនែខមរេ្រកមទទួលបន
្រតមឹែត ២ ភគ ប៉ុេ ្ណ ះ ។ មនភូមែិខមរេ្រកមមួយចនួំនេទៀត
ែដលមនដធី្លដ៏ីតូចចេង្អ តជទីបផុំត ែដលមនិ ចយកេទែចក
ឲយមនុស មន ក់ ៗ បនេឡើយ ។ ភូមទិងំេនះ្រតូវរដ្ឋអំ ចយួន
កុមមុយនីស្តបងខឲំយចូល្រកុមសមូហភព គ ឺ “រករួមគន  សីុរួមគន ” ។ 
ករបងខតិបងខរំបស់រដ្ឋអំ ចយួនេធ្វើឲយ្របជពលរដ្ឋែខមរេ្រកម
ធ្ល ក់ខ្លួន្រកលបំកកន់ែតខ្ល ងំេឡើង ៗ ែដលមនិ ចនឹងគណន
បន េ្រពះ មនេរឿង ៉វេ្រចើនករណី ប់មនិអស់ ។  
 វត្ត មែដលជទីកែន្លងសកក រៈ និងជថន លបណ្តុ ះ
វជិជ អក រ ្រស្ត វបបធម៌ ្រតូវយួនកុមមុយនីស្ត ក់បំ មមនិឲយេធ្វើ
ពិធសីកក រៈបូជ មនិឲយេរៀនសូ្រតអក រ ្រស្តែខមរ បងខឲំយ្រពះ
សងឃយកទីធ្ល វត្ត េំដើមេឈើ ចញិចឹ ម្រជូក ជីក្រសះចញិចឹ ម្រតជី
េដើម េដើមបបីេងកើនផលិតផលជូនរដ្ឋអំ ចរបស់េគ ។  
 ្របវត្តេិ កនដកមមែខមរេ្រកម េយើងែដលបនេរៀប ប់
្រតួស ៗ មកេនះ គជឺេរឿងពិត មនិបេំផ្លើសមួលបងក ច់រដ្ឋអំ ច
យួនេឡើយ ។ ជ ក បីងប្អួនរួមជតេិយើងភគេ្រចើនែដលបន
ទទួលរងេ្រគះេនកនុងសម័យេនះ កពុំងមនជវីតិរស់េន្រគប់ទី
កែន្លង ចនឹងបភំ្លកឺរពិតជូនបនេ យពិ ្ត រ ។  
 ភ័ព្វ សនល្អ ្របជជនែខមរេ្រកមដ៏កសំត់របស់េយើង
មួយចនួំន បនេគចផុតអពីំនឹម្រតួត្រ ផ្ត ច់កររបស់យួនកុមមុយ
នីស្ត សព្វៃថងកពុំងែតរស់េនេសទើរែត្រគប់្របេទសេលើពិភពេ ក 
។ បងប្អូនបនេឃើញ និងយល់ដងឹអពីំ្របេទសមួយចនួំន ែដល
កពុំងេធ្វើ និគមេលើជនជតេិដើម េឃើញថ មនិសូវមន
សភព វេឃរេឃដូច និគមយួន ែដលបនេធ្វើ
ចេំពះែខមរេ្រកមេឡើយ ។ ទេង្វើៃនករេធ្វើ និគម និងករ
កប់សម្ល ប់យ៉ងរងគ លទងំអស់េនះ ្រតូវបនអន្តរជតដិងឹឮ 
និងបនេធ្វើករេថក លេទសយ៉ងេពញមុខ ្រពមទងំកត់េទស

មចបប់ េហើយ្រតូវបនអងគករសហ្របជជតេិធ្វើករលុប
បបំត់ជបន្តបនទ ប់ ។  
 មកដល់េពលេនះេទើបេយើងដងឹថ ករកប់សម្ល ប់ 
ករេធ្វើទរុណកមមចេំពះែខមរេ្រកមពីសំ ក់ និគមយួន

ងំពីមុនមក គពិឺតជអងគករសិទធិមនុស អន្តរជតមិនិបនដឹង
ឮែមន េ យ រែតករបុនិ្របសប់ ក់កបំងំរបស់េមដកឹន ំ
យួន ។ ពួកេគពូែកកុហកេបកបេញឆ តកៃឡសឲយេទជេខម  

្រកក់េទជល្អ ស់ ។ សូមបបីចចុបបននេនះ សហព័នធែខមរ 
កមពុជេ្រកមេយើង បនចូលជសមជកិៃនអងគករយូអិនភអូី 
(UNPO)េយើងមនអនកតំ ង្របចេំនឯអងគករសហ្របជជត ិ
េហើយក៏េ យ ក៏េមដកឹនដ៏ំ វយង់ឃនងេនែត ៊ នកុហក
បេំផ្លើសករពិតចេំពះមុខអងគករសហ្របជជតដិែដល ។  
 ភស្តុ ង គកឺលម សននិបតៃនអងគករសហ្របជ
ជតេិនបូរញូីវយក៉កន្លងមក កនុងេនះកមមវតថុស្តីអពីំសិទធិជនជតិ
េដើម ្រកុមេមដកឹនយួំនបនបន្លំខ្លួន និងអះ ងេ យមុខ្រកស់
ឥតេអៀនខម ស់ថ ខ្លួនេគជអនកតំ ងែខមរេ្រកមជនជតេិដើម
េន្របេទសេវៀត ម េហើយបនែថ្លងករណ៍បន្លំករពិតថ ៖  
រ ្ឋ ភបិលយួនមនិបនេធ្វើទុកខេទស និងមនិបនសងកត់សងកិន
សម្ល ប់រងគ លជនជតេិដើម មន ក់េឡើយ ។ ជមួយគន េនះ
តំ ងសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមដ៏ពិត្របកដរបស់េយើង គឺ
េ កបណ្ឌិ ត Juashua Cooper  ជតំ ងៃនអងគករ (UNPO) 
បនបេញចញ្របតកិមម និងេឆ្លើយតប្រពមនយួនគួរជទីេពញចតិ្ត
េនកនុងអងគសននិបតេនះ ។  
 និយយអពីំដេំណើ រករតសូ៊េ យអហិង  របស់សហ-
ព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេយើងវញិ គថឺសហព័នធមនិមនអ្វី ថ៌
កបំងំចេំពះ្រពះសងឃ និងពលរដ្ឋែខមរេ្រកមដ៏អភ័ព្វរបស់េយើង
េទ ។ ចលនៃនករតសូ៊ទមទរសិទធិសេ្រមច សនខ្លួនេ យ
ខ្លួនឯងរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមេយើង គ្ឺរសប មម្រ
ចបប់ៃនអងគករសហ្របជជត ិ ែដលបន្របកស ក់េចញជ
ផ្លូវករយ៉ងពិត្របកដ ។ សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកមមនិបន
ដកឹនឲំយពលរដ្ឋែខមរេ្រកម កន់ វុធ្របយុទធបង្ហូ រឈមជមួយ
រដ្ឋអំ ច និង្របជជនយួនក៏េទែដរ េហើយក៏មនិបនដកឹនឲំយ
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម ចងកហឹំងគុគួំនចេំពះ្របជជនយួនជបង
ប្អូនែដរ ។  
 ប៉ុែន្តេយើង្រតូវែតេលើកយកមកផ ព្វផ យ ្រត ងករ
ពិតទងំអស់អពីំទុកខេវទនដ៏ធងន់ធងរ ែដលេមដកឹនយួំន្រគប់
ជនំន់ ងឧ្រកដិ្ឋកមមចេំពះែខមរេ្រកម េដើមបឲីយមតមិ ជន
បនដងឹបនយល់ជទូេទ ។ ជពិេសសចេំពះ្របជជន និង

ជញ ធរយួនបចចុបបនន ែដលកពុំងែត្រតួត្រ  (តេទទពំ័រទី ១៦)



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 15 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

(តមកពីទពំ័រទី ២) ពីអតតីកល រហូតដល់សព្វៃថងេនះ ។ ក៏ប៉ុែន្ត
បុគគទងំេនះ បនទ ប់ពីបេំរ ើនេយបយឲយយួន ទទួលបន
េជគជ័យេហើយ យួនែតងែតសម្ល ប់បុគគលេនះេចលជធមម   
ជក់ែស្តងដូចេ ក ភូឈួយ គង់ សម័យេ កវរីៈបុរស សឺង 
គុយ យ៉ងដូេចន ះឯង ។ 
 ្រពឹត្តកិរណ៍ថម ីៗ ែដលជ្របវត្តិ ្រស្តរបស់បងប្អូនែខមរ
េ្រកម កលពីៃថងទី ២២ កុមភៈ កន្លងេទេនះ ្រពះសងឃ និង
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកម េនជុវំញិពិភពេ ក បនេធ្វើម បតុកមម
អហិង េនមុខ ថ នទូតយួន េដើមបទីមទរឲយរដ្ឋអំ ចយួន
្រកុង ណូយ បញឈប់ និងេ ះែលង្រពះសងឃែខមរេ្រកម ែដល
រដ្ឋអំ ចយួនបនរេំ ភសិទិធ និងចប់ ក់ពនធនគរេន 
កមពុជេ្រកម េ យ រ្រពះសងឃែខមរេ្រកមទងំេនះ េ្រកក
េឡើងត  ៉ ករពរសិទធិេសរភីព ជេំនឿ្រពះពុទធ សនគណៈ
េថរ ទ ។ េនទី្រកុងភនេំពញ ្របេទសកមពុជ ក៏មន្រពះសងឃ និង
ពលរដ្ឋែខមរេ្រកមជតិ ១០០ នក់ បនេធ្វើបតុកមមអហិង  កនុង
េគលបណំងែតមួយៃន ម រតេីសន ជត ិ និងករពរសិទធិេសរ ី
ភពេនះ ្រ ប់ែតមនសងឃកមពុជ្របមណ ១០ អងគ ែដលជ
្រកុមសងឃ “កបលយួន ខ្លួនែខមរ” ដកឹនេំ យសងឃេឈម ះ េ  
ចនទ ថុល និងឡុង គមឹ ង បនេទទញប រ និងបែំបកហ្វូង
បតុកមមអហិង របស់្រពះសងឃែខមរេ្រកម រួចេ្របើអេំពើហិង េទ
េលើ្រកុមបតុករ េធ្វើឲយ្រពះសងឃបតុករែខមរេ្រកម ទទួលរងរបួស
ជេ្រចើនអងគ និងមនសងឃមួយអងគ្រតូវែបកចេិញចើ មឈមហូរ
េជគចវីរ េ យ ន ៃដកូនសិស ខ្វះករអប់ររំបស់សងឃេឈម ះ 
េ  ចនទថុល ។ 
 សកមមភពទងំេនះ សបញជ ក់ឲយេឃើញថ យួន េ្របើ
លបចិ្រគប់ែបបយ៉ង េដើមបសីម្ល ប់ែខមរឲយអស់ពីទឹកដកីេំណើ ត ។ 
ជពិេសស គឺ ខចីៃដែខមរ ឲយសម្ល ប់ែខមរ និងេធ្វើឲយែខមរេ្រកម ែខមរ 
ក ្ត លែបកបក់ មគគី ្រពមទងំេធ្វើឲយ្រពះសងឃែខមរេ្រកម 
និងែខមរក ្ត លែលងទុកចតិ្តគន េទៀតផង ។ ទេង្វើទងំេនះ គជឺ
េរឿងពិត ែដលេយើងជែខមររួមឈមែតមួយ ្រតូវែតពិចរ  
េហើយកនុងនមេយើងជកុលបុត្តែខមរ សុខចតិ្តេដកសមងេំសង មយក
សន្តិភពខ្លួន ឬទុកឲយ សនជតេិយើង ប់ឱន បសូនយេទ
បន្តិចម្តង ៗ េ យ រែតែខមរមួយចនួំនលក់កបលឲយេចរយួន 
និងស្រតូវយួនឈ្ល នពនេនះ ឬយ៉ង  ? ដូចមនសុភសិត
ែខមរមួយថ “េក្ត សីុ ក់ ្រតជក់សីុេ្រជ” ។ 
 មូលេហតុទងំេនះេហើយ េទើបេធ្វើឲយជតែិខមរ ទងំ្រពះ
សងឃ ទងំ្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់ជនំន់ ែដលកពុំងរស់េនជុវំញិ
ពិភពេ ក ែតង្រពួយបរមភចេំពះ សនជត ិ និង្រពះពុទធ

សនែខមរ េនេពលបចចុបបនន និងអនគត ។ ទនទឹមនឹងករ
្រពួយបរមភេនះ កនុងនមជកុលបុត្តែខមរ សូមអពំវនវដល់បង
ប្អូនែខមរ្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ ្រតូវែតខិតខេំឆ្ល តឱកស ឬចំ យ
េពលេវ  យកចេំណះវជិជ របស់ខ្លួន េដើមបចូីលរួមគ្ំរទវស័ិយ
សងគមជត ិ និង្រពះពុទធ សន ជពិេសសចូលរួមក ងជតិ
របស់េយើងឲយបនថកុ េំថកើ រុងេរឿង កុឲំយស្រតូវយួនឈ្ល នពន ឆក់ 
ឱកសេលប្រតបក់ជតេិយើងតេទេទៀត ។ 
 េយើងជឈមែខមរ ្រតូវមន ម រតេីសន ជត ិេចះភញ ក់
រលឹក េហើយយកៃថងទី ៤ មថុិន ជទិ កន់ទុកខរបស់ជតេិយើង 
េដើមបេីយើងបន្តេវនពីបុព្វបុរសជត ិ ែដលបនបូជកយថ្ល យ
ជវីតិ ច់្រសស់ ឈម្រសស់ចេំពះ សនជត ិ និង្រពះពុទធ

សនែខមរដ៏ឧត្តងគឧត្តមេនះ ។ 
 រជថមមី្តងេទៀត កនុងនមជកុលបុត្តែខមរ សុេំសនើដល់
បងប្អូនែខមរ និង្រពះសងឃែខមរ ្រពមទងំែខមរមួយចនួំនែដលកពុំង
លក់កបលឲយយួន ច់ៃថ្ល ឈ្លក់វេង្វងនឹងកមត ្ហ  េ ម ភនឹង
បុណយស័កិ្តេ យ រ នៈបនទុករបស់យួនេនះ លមមភញ ក់ខ្លួន
េហើយ និងឈប់ទទួលែផនករពីរបបយួនកុមមុយនិស្តេទៀតេទ 
ពីេ្រពះអ្វីែដលេ កអនកកពុំងេធ្វើេនះ មនិែមនជកតព្វកចិច
របស់ជតេិយើងេនះេទ ។ ្របសិនេបើេ កអនក នូវែតបន្តចេំរ ើន
នេយបយដល់េចរយួនេ យ ច់ៃថ្លេទៀតេនះ គម នផល
្របេយជន៍អ្វីស្រមប់ខ្លួន េហើយេថកទប និងកំ កជទីបផុំត 
្រពមទងំចរេឈម ះេ កអនកជជនកបត់ជតិ ទុកកនុង្រកងំ
្របវត្តិ ្រស្តជក់ជមនិខនេឡើយ ។ ដូេចនះ បចចុបបននេយើងមន
សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម ែដលជចលនតសូ៊េ យអហិង  
្រសបចបប់អងគករសហ្របជជតេិនះ េយើង្រតូវែតចូលរួមគ្ំរទ 
ទងំកម្ល ងំកយ ចចតិ្ត និងែស្វងយល់េ យបញញ  េដើមបរួីម
ចែំណកជ្រមុញឲយចលនសហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម េធ្វើសកមម-
ភពេលើឆកជត ិ និងអន្តរជត ិ កនុងេគលបណំងទមទរសិទធិ
េសរភីពពី និគមយួនកុមមុយនិស្ត ឆប់ទទួលបនេជគ 
ជ័យ ។ ជពិេសស បងប្អូនែខមរែដលកពុំងរស់េនេលើទឹកដកីមពុជ
េ្រកម ្រតូវែតមន ម រតជីតិ្រគប់ ៗ គន  េដើមបកីរពរែថរក វត្ត

ម និងវបបធម៌ អត្តសញញ ណជតរិបស់ខ្លួនឲយបនគង់វង  កុំ
ឲយរដ្ឋអំ ចយួនេចះែតេធ្វើ មអេំពើចតិ្តខ្លួន ។ េយើងជែខមរ ជ
ជនជតេិដើមរស់េនេលើែដនដេីករដូន េយើង េយើងនគំន ែថ
រក ករពរ្រទពយសមបត្តជិតិ និងេ្រកកេឡើងតសូ៊ េ យ
អហិង  េដើមបទីមទរសិទធិមនុស  េសរភីពជេំនឿ សន គឺ
គម នអ្វីខុសចបប់េនះេទ ៕ 

ភិកខុ សឺង យុឹងរតន 

 



េលខ  ៤២ ែខមិថុន  ឆន  ំ២០០៧ ទំព័រទី 16 ្រពឹត្តិប្រតរបស់សហព័នធែខមរកមពុជេ្រកម  

 

 

 

(តមកពីទពំ័រទី ១៣) េសរភីពមនព័ត៌មន និងេសរភីពកនុងករ 
សែម្តងមត ិ។ សិទធិេនះ បទ់ងំេសរភីព្របកន់មត ិនិងករសែម្តងមតិ
េ យគម នករែ្រជតែ្រជក ្រពមទងំេសរភីពកនុងករែស្វងរកករទទួល 
និងករផ ព្វផ យព័ត៌មន និងគនិំតនន មរយៈ្របព័នធេឃសន

មួយក៏េ យ គឥឺតគតិពី្រពំែដនអ្វេីនះេឡើយ” ។ េ យទេង្វើ
រេំ ភបពំនែបបេនះេហើយ ែដលេធ្វើឲយសហគមន៍អន្តរជត ិ និង
សហរដ្ឋ េមរកិ មនករខកចតិ្ត និងរះិគន់យ៉ងខ្ល ងំមកេលើ្របេទស
កមមុយនិស្តេវៀត ម ។ មយ៉ងេទៀត កររះិគន់េនះ មនិែមនចេំពះែត 
ទេង្វើរេំ ភបពំនសិទធិមនុស របស់រ ្ឋ ភបិលយួនេនះេទ គជឺទំស់
ជ ច់ខតេន្រតង់ម្រ  ៨៨ ៃនចបប់្រពហមទណ្ឌ របស់ ធរណ-
រដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ពីេ្រពះេនកនុងជពូំកទី ១១ ៃនចបប់្រពហម-

ទណ្ឌ  មនរហូតដល់ ១៤ ម្រ  ែដលបនែចងជក់ែស្តងថ សកមម-
ភពរេំ ភបពំន ឬបងកអសន្តិសុខ េហើយកនុងេនះមនេសទើរ ១៣ 
ម្រ េទេហើយ ែដលជករេ្របើ្របស់ វុធ និងអេំពើហឹង  ។ មន
ែត្រតង់ម្រ  ៨៨ ប៉ុេ ្ណ ះ ែដល មមនិឲយ្របឆងំនឹង ធរណ-
រដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម បូករួមទងំករបេញចញមត,ិ កររះិគន់កនុង
នម ថ បនក្ត ី។  
 ដូេចនះ េនះគជឺករបំ មយ៉ងចបស់នូវេសរភីពមូល ្ឋ ន
បេញចញមត ិ ែដល្រពះសងឃ និង្របជជនែខមរេ្រកម ក៏ដូចជនិស តិ
េយើងខញុ  ំ ែដលកពុំងសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់របប និគម
កុមមុយនិស្តយួន មនិ ចទទួលយកបនេឡើយ ៕ 

                 និស តិេកមងវត្ត េច ភីន ី

(តមកពីទពំ័រទី ១៥) ផ្ត ច់ករមកេលើ្របជជនែខមរេ្រកម សូមបញឈប់
ជបនទ ន់នូវ្រគប់កលលបចិដ៏ពិសពុល និងករបផំ្លចិបផំ្ល ញ ម្រគប់
រូបភព ។ សូមេមដកឹនយួំនឈប់េធ្វើេពើថ ែខមរេ្រកមធ្ល ក់ខ្លួន្រក
រេហមរ ម និងលងិតលងង់េ យ រ្របករេផ ង ៗ េទៀត គ្ឺរតូវ
ទទួល គ ល់ករពិតែដលខ្លួនបនេធ្វើ និគម និងករគបសងកត់ 
សងកនិប្លន់យកដធី្លរីបស់ែខមរេ្រកម េទើបេពលេនះែខមរេ្រកម ្រតូវធ្ល ក់
ខ្លួនកនុងសភពដុន បដ៏េ្រចើនឥតគណនយ៉ងេនះ ។ ជញ ធរយួន
បនយកេលសថ ែខមរេ្រកមធ្ល ក់ខ្លួន្រកេ យ រែតេធ្វើបុណយេ្រចើន
េពក ។ េគបងខឲំយ្រពះសងឃ និងគណៈកមមករវត្តទងំអស់េនេខត្ត
ឃ្ល ងំែកៃចនផ្ល ស់ប្តូ រពុទធបញញត្ត ិ េហើយសេ្រមចឲយេធ្វើបុណយកឋនិទន 
និងពិធបុីណយេផ ង ៗ មួយចនួំនេទៀតែតមួយៃថង ទូទងំេខត្ត ។  
 សូមបញជ ក់ចេំពះ ជញ ធរយួនថ សូមកុមំក់ងយែខមរ
េ្រកមេទៀត េ្រពះែខមរេ្រកមឥឡូវេនះមនិេលងើដូចែដលយួនប៉ន់ ម ន
េនះេទ ។ ែខមរេ្រកមធ្ល ប់លប ី េចះគតិគូរអពីំជវីភពខ្លួនែដរ េចះ
ពិចរ រកេហតុផល និងចយ យ មធនធនែដលខ្លួនមនេន
កនុងពិធបុីណយេផ ង ៗ ។  
 ែខមរេ្រកម យល់ដងឹអពីំលបចិកលដ៏េខម ងងតឹរបស់

និគមយួនយ៉ងចបស់ ស់ គេឺនចុងឆន  ំ ១៩៤៥ េដើមឆន  ំ ១៩៤៦ 
កនុងែខធនូ  ែដលជែខ្របមូលផល្រសូវអងករ ្រកុមយួនបនេលើកគន េដើរ
កប់សម្ល ប់ និងបភំតិបភ័ំយែខមរេ្រកម ឲយរត់េចលដធី្លភូីមិ ថ ន ែ្រស
្រសូវ េហើយដកឹយកជនជតយួិនមក ងំទីលេំនកនុងភូមរិបស់ែខមរ និង
បនប្លន់យកដែី្រស្រសូវ ផទះសែមបងែខមរេធ្វើជេដើមទុនស្រមប់រស់េន
របស់េគែតម្តង ។ ជតកឹ ងេនេខត្តទឹកេខម បូករួមទងំេខត្តពល វ
ផងែដរ ។  
 កនុងឆន  ំ ១៩៧៥ នែខ ធនូ  គជឺែខ្របមូលផល្រសូវែដរ យួន
កុមមុយនីស្តបនបភ័ំយែខមរេ្រកមេនេខត្តមត់្រជូកថ ែខមរ្រកហម យ
លុកចូលមក ។ យួនបនេ្របើលបចិបងខឲំយែខមរេ្រកមេភៀសខ្លួនេចញឲយ
អស់ពីកនុងេខត្តទងំមូល េហើយពួកេគបនដកឹជនជតយួិនចណូំលថមី
មក ងំទីលេំនេលើភូមឃុិែំខមរ រួមជមួយនឹងជនជតយួិនេនភូមជិតិ
ខង បនប្លន់យកដធី្ល ី ្រសូវអងករ ្រទពយសមបត្ត ិ និងរុះេរ ើផទះសែមបង
របស់ែខមរេ យចហំ ។ សួរថ េបើេចរយួនប្លន់្រគប់េពលយ៉ងេនះ េតើ
ែខមរមនេនេសសសល់អ្វីេទៀតស្រមប់កររស់េនឲយបនធូរធរនឹងេគ
េនះ ។ 

            (េនមនតេលខេ្រកយ)  

ទិដ្ឋភពសកមមជនសទិធិមនុស ជនជតិេដើមជុំ វិញពិភពេ ក និងសកមមជនសិទធិមនុស តំ ងសហពន័ធែខមរកមពុជេ្រកម កនងុេវទិកអចិៃ្រន្តយ៍អងគករសហ្របជជតសិ្តីពីបញ្ហ ជនជតិេដើម 


